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Wstęp 
 
 Niniejszy tom Prac i Materiałów IRG SGH  stanowi uzupełnienie pracy „Polityka 
gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych”1 będącej podsumowaniem 
wieloletniego projektu badawczego, zrealizowanego przez pracowników i 
współpracowników Katedry Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH w 
latach 2007-2016 2. Zawarte w nim opracowania podejmują próbę zarysowania 
perspektyw współczesnej polityki gospodarczej w świetle dotychczasowej ewolucji jej 
podstaw teoretycznych, narzędzi oraz rozwiązań instytucjonalnych. 
 Praca składa się z trzech zasadniczych części, poświęconych kolejno polityce 
stabilizacyjnej i jej ograniczeniom, dylematom strategii i polityki rozwoju oraz nowym 
rozwiązaniom i koncepcjom. 
 Część pierwsza obejmuje trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym M. Lubiński 
przedstawia powojenną ewolucję polityki stabilizowania koniunktury oraz dokonuje 
oceny nowych elementów polityki fiskalnej i pieniężnej. W rozdziale drugim P. Pacześ 
podejmuje problem wpływu cyklu politycznego na politykę stabilizacyjną, wskazując 
trudności i zagrożenia związane z uprawieniem polityki fiskalnej w ustroju 
demokratycznym. Rozdział trzeci, autorstwa W. Jakóbika, poświęcony jest ocenie 
wpływu polityki pieniężnej na realną strukturę gospodarki, który w świetle 
przedstawionych wywodów jest niewielki i zależy od typu sprzężeń z polityką fiskalną 
i przemysłową. 

                                                      
1 Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych, „Prace i Materiały IRG SGH”,  
Warszawa 2016, nr  98. 
2 Realizacja tego projektu  zaowocowała dotychczas między innymi cyklem publikacji  pod 
redakcją naukową Janusza Stacewicza, obejmującym następujące prace: Polityka gospodarcza. 
Teoria i realia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008;  Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, „Prace i 
Materiały IRG SGH”, Warszawa 2009, nr 82; Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, 
priorytety, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2010, nr 83; Polityka gospodarcza w 
świetle kryzysowych doświadczeń, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2011, nr 85; 
Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, „Prace i Materiały  IRG SGH”, Warszawa 
2012,  nr 88; Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, „Prace i Materiały 
IRG SGH”, Warszawa 2013, nr 92; Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi 
rozwojowe, „Prace i Materiały IRG SGH”,  Warszawa 2014, nr 94; Podejście krótkookresowe i 
strategiczne w polityce gospodarczej, „Prace i Materiały IRG SGH”,  Warszawa 2015, nr 95; 
Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych, „Prace i Materiały IRG SGH”,  
Warszawa 2016, nr  98. 
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 Druga część pracy  obejmuje cztery rozdziały. W rozdziale czwartym T. 
Przybyciński rozpatruje kwestię kształtowania ładu społeczno-gospodarczego, a w 
szczególności genezę ładu rynkowego oraz dylematy związane z kształtowaniem ładu 
społeczno-gospodarczego we współczesnym świecie. Rozdział piąty, autorstwa M. 
Lissowskiej, jest poświęcony relacji pomiędzy polityką gospodarczą i polityką 
instytucjonalną oraz zawiera próbę rozgraniczenia pola zastosowania obu polityk ze 
wskazaniem niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem zmian 
instytucjonalnych do doraźnych celów. W rozdziale szóstym J. Szlachta analizuje 
europejski kontekst strategii rozwoju w Polsce przedstawiając kolejne etapy 
programowania rozwoju, znaczenie dla tych prac standardów europejskiej polityki 
spójności oraz zagrożenia stojące przed polską polityką rozwoju po 2020 roku. 
Rozdział siódmy, autorstwa J. Białka, ilustruje rolę świadomej i konsekwentnej 
polityki rozwoju jako narzędzia kształtowania przyszłości kraju na przykładzie 
rozwoju sektora offshoringu usług informatycznych i biznesowych w gospodarce 
indyjskiej. 
 Trzecia cześć pracy obejmuje trzy rozdziały. W rozdziale ósmym A. Bartoszewicz 
podejmuje kwestię narzędzi realizowania europejskiej polityki spójności w Polsce w 
latach 2014-2020, eksponując rolę instrumentów inżynierii finansowej o charakterze 
zwrotnym oraz związanych z tym trudności. Rozdział dziewiąty, autorstwa A. 
Horodeckiej, poświęcony jest poszukiwaniom nowej koncepcji polityki gospodarczej 
w świetle współczesnej ekonomii heterodoksyjnej, na podstawie analizy celów 
podstawowej strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020”. W ostatnim, 
dziesiątym rozdziale, D. Makulska rozpatruje aktualne problemy polityki miejskiej w 
nawiązaniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju, który okazuje się koniecznością w 
warunkach suburbanizacji miast oraz ich rosnącej roli we współczesnym świecie, a 
tym samym – zasadniczym wyzwaniem dla samorządu terytorialnego. 
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1. Powojenna ewolucja polityki stabilizowania koniu nktury 
 
Streszczenie 

 Celem opracowania jest przedstawienie dyskusji na temat polityki stabilizacyjnej 
jaka toczyła się w okresie poprzedzającym, a następnie już w czasie Wielkiej Recesji. 
W okresie poprzedzającym rozwój makroekonomii doprowadził do degradacji polityki 
fiskalnej i awansu polityki monetarnej. Zapanowała powszechna zgoda, że 
przeciwcykliczna dyskrecjonalna polityka fiskalna nie tylko nie przyczynia się do 
stabilizowania gospodarki, ale w pewnych sytuacjach może być wręcz destabilizująca. 
Niezależnie od tej zgody w obliczu Wielkiej Recesji doszło do dramatycznego wzrostu 
zainteresowania dyskrecjonalną polityką fiskalną. Wielka Recesja wyzwoliła reakcję 
polityki fiskalnej. Polityka fiskalna stała się narzędziem stymulowania gospodarki w 
warunkach niskiego popytu i niewysokich stóp procentowych oraz zagrożenia 
spadkiem cen. Kluczowym elementem polityki fiskalnej w okresie kryzysu 
finansowego było masowe wsparcie udzielone sektorowi finansowemu. 
 W obliczu ostatniego kryzysu finansowego banki centralne odwołały się polityki 
niekonwencjonalnej. Sukcesy w zwalczaniu inflacji i w konsekwencji obniżenie 
przeciętnego poziomu nominalnych stóp procentowych zwiększyło 
prawdopodobieństwo sprowadzenia ich do zera. Jeżeli już do tego dojdzie banki nie 
będą mogły dłużej stymulować agregatowego popytu przez dalsze obniżanie stóp 
procentowych i muszą polegać na niestandardowych działaniach. Takie działania 
wymagają wykorzystania dodatkowych instrumentów wychodzących poza tradycyjne 
narzędzia polityki monetarnej. Cele takich działań były zróżnicowane między krajami i 
służyły one między innymi dodatkowemu stymulowaniu gospodarki, wsparciu 
funkcjonowania rynku i oddziaływaniu na transgraniczne przepływy kapitału. 

Słowa kluczowe: Wielka Recesja, polityka fiskalna, niekonwencjonalna polityka 
monetarna, polityka stabilizacyjna. 
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The Evolution of Postwar Stabilization Policy 
 
Abstract 

 The aim of this paper is to review discussion on stabilization policy before and 
during Great Recession. Developments in macroeconomics downgraded the role of 
fiscal policy and upgraded that of monetary policy. There was widespread agreement 
that discretionary “counter-cyclical” fiscal policy has not contributed to economic 
stability and may have actually been destabilizing. Despite this widespread agreement, 
there has recently been a dramatic revival of interest in discretionary fiscal policy. The 
"Great Recession," triggered a large-scale fiscal policy response. Discretionary fiscal 
policy provides a way to stimulate the economy when aggregate demand and interest 
rates are low and when prices are falling or may soon be falling. A key dimension of 
fiscal policy during the financial crisis was massive support for the banking system. 
In the face of the recent financial crisis, central banks introduced unconventional 
policy. The success in reducing inflation and, consequently, the average level of 
nominal interest rates has increased the likelihood that the nominal policy interest rate 
may become constrained by the zero lower bound. When that happens, a central bank 
can no longer stimulate aggregate demand by further interest-rate reductions and must 
rely on “non-standard” policy alternatives. Such actions attempt to exploit additional 
instruments of central bank policy that go beyond the traditional monetary policy 
instrument. The objectives of these measures have varied across countries: offering 
additional stimulus to the economy; supporting market functioning; and managing 
cross-border capital flows. 

Keywords: Great Recession, fiscal policy, unconventional monetary policy, 
stabilization policy. 
 
Wprowadzenie 

 Jedna z kwestii, wywołujących wiele kontrowersji we współczesnej ekonomii, 
dotyczy oddziaływania państwa na przebieg procesów koniunkturalnych. Spór 
obejmuje wszystkie w zasadzie fundamentalne zagadnienia od pytań o zasadność i cele 
interwencji począwszy, zaś na narzędziach i sposobach wpływania na gospodarkę 
skończywszy. Dyskusja ta nabrała nowego wymiaru w świetle doświadczeń ostatniego 
kryzysu. Stąd też zasadne wydało się poruszenie niektórych związanych z tym 
zagadnień. W pierwszej kolejności odniesiono się do samej koncepcji polityki 
stabilizacyjnej i ewolucji poglądów na jej temat po II wojnie światowej. Następnie 
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pokazano sposób reagowania zarówno polityki fiskalnej, jak i monetarnej na zjawiska 
kryzysowe obserwowane po 2007 roku. Celem tej części opracowania jest 
przedstawienie dwóch podstawowych form reakcji polityki fiskalnej na kryzys 
finansowy. Z jednej strony były to tradycyjne pakiety stymulujące popyt, z drugiej zaś 
bezpośrednie wsparcie udzielane w różnych formach instytucjom finansowym. W 
odróżnieniu od polityki fiskalnej, która w znacznym stopniu pozostawała w 
tradycyjnych ramach, znacznie większym zmianom w wyniku kryzysu uległa polityka 
monetarna i pojawiła się jej niekonwencjonalna odmiana omawiana w dalszej części 
tekstu. 
 Polityka stabilizowania koniunktury, określana także jako antycykliczna, obejmuje 
ogół przedsięwzięć państwa, które mają na celu wyeliminowanie lub tłumienie 
oscylacji koniunkturalnych oraz łagodzenie ich skutków. Polityka stabilizacyjna 
realizowana jest przy zastosowaniu instrumentów pieniężnych i fiskalnych. W 
kategoriach tych mieszczą się zarówno narzędzia dyskrecjonalne, jak również 
działania podporządkowane regułom, determinującym jednoznacznie a priori 
postępowanie władzy. Reguły mogą mieć charakter zaleceń sztywnych, tak jak 
kryterium deficytu budżetowego lub elastycznych, czego przykładem jest reguła 
Taylora. Odrębne miejsce na tej liście zajmują automatyczne stabilizatory koniunktury. 
Nie przynależy to wprawdzie bezpośrednio do klasycznej definicji, ale dominował 
pogląd, że narzędzia pieniężne i fiskalne powinny być wykorzystywane głównie w 
celu oddziaływania na popyt. Podstawą teoretyczną takiego podejścia było 
przeświadczenie Keynesa, że w warunkach niepełnego wykorzystania czynników 
wytwórczych  produkcja jest wyznaczona przez efektywny popyt. Niezależnie od 
późniejszych reinterpretacji przyczyn załamania lat dwudziestych upatrywano 
początkowo w dramatycznym spadku zapotrzebowania. Stąd też oczywistym 
remedium zdawało się odbudowanie popytu społecznego. 
 Zatem tradycyjnie polityka stabilizacyjna służyła zwalczaniu zakłóceń 
generowanych przez silne i długotrwałe szoki popytowe. Utożsamianie polityki 
stabilizacyjnej ze sterowaniem popytem wynikało nie tylko z przywiązania do tradycji, 
ale również z faktu, że oddziaływanie na popyt jest relatywnie łatwiejsze i przynosi 
efekty szybciej niż wpływanie na podaż. 
 
1. Od Wielkiego Kryzysu do Wielkiej Depresji. 

 Od momentu narodzin, które przypadają na Wielki Kryzys, stosunek do polityki 
stabilizacyjnej ulegał znamiennej ewolucji, charakteryzującej się przejściem od 
niepohamowanego optymizmu w ocenie możliwości i skuteczności oddziaływania 
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państwa na gospodarkę do całkowitego prawie zanegowania celowości prowadzenia 
polityki antycyklicznej. Jednocześnie nurt afirmacyjny i krytyczny istniały równolegle, 
zatem prawidłowo należy mówić jedynie o okresach dominacji jednego z nich. 
 Zasadnicze kontrowersje dotyczące polityki antycyklicznej występują między 
zwolennikami J.M.Keynesa i kontynuatorami tradycji klasycznej. Po zakończeniu II 
wojny światowej w doktrynie ekonomicznej dominował keynesizm. Dla tego kierunku 
myślenia charakterystyczny jest pogląd o możliwości i celowości dostrajania poziomu 
aktywności gospodarczej stosownie do potrzeb, nawet w okresach miesięcznych. 
Jednym z najbardziej konsekwentnych i nieprzejednanych krytyków interwencjonizmu 
w duchu ekonomii klasycznej był Milton Friedman, który uważał, że ingerencja 
państwa nie tylko nie łagodzi wahań, ale powoduje dodatkowe, niepożądane 
fluktuacje, zakłócając funkcjonowanie stabilnego z natury systemu ekonomicznego. 
 Neoklasycy uważają, że system ekonomiczny jest stabilny i wykazuje tendencję do 
absorbowania szoków. Ponadto w ich przeświadczeniu gospodarka wykazuje 
skłonność do ustalania produkcji zapewniającej pełne wykorzystanie zasobów. W tej 
sytuacji nie ma miejsca na aktywizm państwa, a interwencja jest zbędna. Z kolei 
pesymizm keynesistów dotyczy zdolności systemu gospodarczego do samoregulacji, 
ale jednocześnie są oni optymistami, jeżeli chodzi o zdolność państwa do usprawniania 
mechanizmu  gospodarczego. 
 Przed Wielką Depresją wydawało się, że dyskrecjonalna polityka fiskalna jako 
instrument stabilizowania koniunktury została definitywnie pogrzebana, przede 
wszystkim w wyniku zweryfikowania opinii na temat przyczyn przezwyciężenia 
Wielkiego Kryzysu, które tradycyjnie przypisywano ekspansywnej polityce fiskalnej w 
konwencji zaproponowanej przez Keynesa. Nie tylko zdobył prawo obywatelstwa, ale 
również zaczął dominować pogląd, że konsekwencje Wielkiego Kryzysu, przynajmniej 
w Stanach Zjednoczonych, zostały zwalczone dopiero w 1941 r. pod wpływem 
zdeterminowanych politycznie wydatków militarnych, a zdaniem niektórych dopiero 
po zakończeniu II wojny światowej [Higgs, 1992]. 
 Po załamaniu konsensu keynesowskiego w połowie lat 70-tych polityka budżetowa 
stawała się coraz mniej popularna. Realne jej efekty zakwestionował Robert Barro 
[1974], odwołując się do ekwiwalencji Ricardo. Z kolei Thomas Sargent i Neil 
Wallace [1981] wskazali na korzenie fiskalne wysokiej inflacji. Ponadto dominujące 
stało się przekonanie, że aktywność gospodarcza, zgodnie z podejściem 
neoklasycznym, jest determinowana przez czynniki podażowe, a nie popytowe, jak 
uważał Keynes. Zatem najbardziej lapidarnie można powiedzieć, że przed Wielką 
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Depresją odrzucono działania dyskrecjonalne i instrumenty fiskalne jako narzędzia 
stabilizowania koniunktury. 
 W wyniku prowadzonej w okresie powojennym krytyki ekonomii keynesowskiej 
zakorzeniło się przeświadczenie o pierwszoplanowym miejscu polityki pieniężnej w 
stabilizowaniu koniunktury, przy sprowadzeniu polityki budżetowej do 
automatycznych stabilizatorów. Za takim podejściem przemawiały między innymi 
opóźnienia wewnętrzne i zewnętrzne polityki fiskalnej, jej niekeynesowskie efekty, 
uzależnienie od czynników politycznych, asymetria, żeby ograniczyć się do 
argumentów podstawowych. Ponadto zdaniem monetarystów nad efektem popytowym 
wydatków budżetowych dominuje efekt wypychania, przez który rozumie się wpływ 
ekspansji fiskalnej na wzrost stopy procentowej, zmniejszenie inwestycji i wydatków 
prywatnych, równoważne wzrostowi wydatków publicznych. 
 Krytykę polityki fiskalnej wzmacniały obawy przed niesioną przez nią 
niestabilność i druzgocąca krytyka Roberta E. Lucasa, która implikowała, że skutki 
stabilizacyjne polityki mogą być zniwelowane przez oczekiwania i działania 
racjonalnych podmiotów, które obserwują proces polityczny [Auerbach, 2012]. 
Akceptację, chociaż również z zastrzeżeniami, zyskały jedynie automatyczne 
stabilizatory koniunktury oraz działania podporządkowane regułom. W rezultacie na 
placu boju jako narzędzie stabilizacji pozostała polityka monetarna. 
 Ewolucję opinii na temat pożądanych form polityki stabilizacyjnej odzwierciedlają 
poglądy Paula Samuelsona głoszone w kolejnych edycjach jego podręcznika. W 1955 
r. pisał on „Niewielu ekonomistów uważa dziś, że polityka monetarna Rezerwy 
Federalnej stanowi panaceum na cykle gospodarcze”. W 1973 r. uważał już, że 
zarówno polityka fiskalna, jak i monetarna mają istotne znaczenie, aby w 1995 r., tym 
razem już wspólnie z Williamem Nordhausem, stwierdzić „Polityka fiskalna nie 
stanowi podstawowego narzędzia stabilizacji gospodarki Stanów Zjednoczonych. W 
dającej się przewidzieć przyszłości funkcję stabilizacyjną pełnić będzie polityka 
monetarna Rezerwy Federalnej” [Skousen, 2012]. 
 Przekonania takie nie były niczym nadzwyczajnym. Zdaniem Johna Taylora [2008] 
stabilizowanie koniunktury powinno być pozostawione automatycznym stabilizatorom, 
natomiast dyskrecjonalne instrumenty fiskalne należy wykorzystywać do realizacji 
zadań długofalowych z natury podlegających rzadszym zmianom. Z kolei Martin 
Eichenbaum [1997] uważa, że antycykliczna polityka fiskalna nie jest ani pożądana ani 
politycznie wykonalna. Wtórował mu Martin Feldstein [2002], głosząc, że 
dyskrecjonalna polityka fiskalna nie tylko nie przyczynia się do stabilności 
ekonomicznej, ale również mogła być destabilizująca w przeszłości. 
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 Poglądy te znalazły przełożenie na praktyczne działania podejmowane w krajach G-
7 w ciągu 40 lat poprzedzających rok 2007. W fazie spadkowej wprawdzie stosowane 
były dyskrecjonalne bodźce fiskalne, ale znacznie rzadziej niż automatyczne 
stabilizatory czy polityka pieniężna. Dyskrecjonalne bodźce fiskalne wykorzystywano 
w 23% kwartałów, na które przypadała faza spadkowa z częstotliwością o połowę 
mniejszą niż obniżki stóp procentowych, podczas gdy automatyczne stabilizatory 
koniunktury uruchamiane były w 95% kwartałów faz spadkowych. Ponadto w dwóch 
podokresach I/1980-IV/1991 oraz I/1992-IV/2007 dyskrecjonalna ekspansja fiskalna 
była znacznie słabsza niż działanie automatycznych stabilizatorów oraz następowała 
wolniej niż zmiany stóp procentowych i automatycznych stabilizatorów [World 
Economic Outlook, 2008]. 
 Większy jeszcze sprzeciw niż ingerencja państwa w gospodarkę wywoływało 
stosowanie działań dyskrecjonalnych, które zdaniem ich krytyków, ze względu na 
nieznajomość przez podmioty gospodarcze momentu pojawienia się interwencji, jej 
skali, czasu trwania oraz konkretnych form wnoszą dodatkowe elementy niepewności. 
W przypadku aktywności państwa przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe zmuszone 
są do przewidywania nie tylko normalnych skutków fluktuacji, ale również zmian 
powodowanych przez interwencję. Instrumenty dyskrecjonalne zamiast ograniczyć 
niepewność mogą przyczynić się do jej nasilenia. 
 Reasumując, wyniki powojennej dyskusji na temat polityki stabilizacyjnej można 
sprowadzić do kilku podstawowych ustaleń: 

• daleko posunięty krytycyzm w stosunku do ingerencji państwa w gospodarkę; 

• preferencje dla działań podporządkowanym regułom w stosunku do polityki      
dyskrecjonalnej; 

• przedkładanie polityki monetarnej nad fiskalną; 

• sprowadzenie polityki pieniężnej do walki z inflacją. 
 Ten wyraźnie zarysowany kierunek ewolucji zakłócił głośno obwieszczany w 
obliczu kryzysu finansowego, przez niektórych przynajmniej ekonomistów, powrót do 
recept keynesowskich. Dyskrecjonalna stabilizacyjna polityka fiskalna została 
reanimowana u progu Wielkiej Depresji pod tryumfalnymi, żeby nie powiedzieć 
tryumfalistycznymi hasłami, powrotu keynesizmu [Skidelsky, 2012]. Jednak nie było 
to powtórne wejście do tej samej rzeki, bowiem mimo pozornego podobieństwa do 
interwencjonizmu okresu międzywojennego zaznaczyły się także fundamentalne 
różnice. 
 Kluczowym aspektem polityki fiskalnej w czasie ostatniego kryzysu było masowe 
wsparcie udzielane przez rządy sektorowi finansowemu, między innymi w formie 
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zakupu toksycznych aktywów i dokapitalizowania instytucji finansowych. Skala tych 
niekonwencjonalnych działań znacznie przekroczyła wykorzystanie tradycyjnych 
instrumentów stymulowania popytu [Mounford, Uhlig, 2009]. Ponadto w ostatniej 
recesji pakiety fiskalne różniły się od stosowanych poprzednio dominacją wydatków w 
stosunku do cięć podatkowych. W Stanach Zjednoczonych bezpośrednie wydatki 
rządowe i transfery stanowiły prawie 2/3 całego pakietu bodźców fiskalnych 
wprowadzonego po 2007 r. [Leeper i inni, 2010]. 
 Reakcja na kryzys przeniosła prowadzoną w zasadzie w całym okresie po II wojnie 
światowej dyskusję na temat dopuszczalności, form i metod oraz skali i zakresu 
polityki stabilizacyjnej ze sfery w znacznej mierze teoretycznej na płaszczyznę czysto 
praktyczną. W rezultacie doszło do przewartościowania wielu wydawałoby się 
niepodważalnych i ugruntowanych poglądów. W przezwyciężaniu obecnego kryzysu, 
przy jednoczesnym stosowaniu niekonwencjonalnych środków polityki pieniężnej, 
powszechnie odwoływano do dyskrecjonalnych instrumentów fiskalnych. 
 
2. Polityka fiskalna wobec Wielkiej Recesji 

 Celem tej części opracowania jest przedstawienie dwóch podstawowych form 
reakcji polityki fiskalnej na kryzys finansowy. Z jednej strony były to tradycyjne 
pakiety pobudzające popyt, z drugiej zaś bezpośrednie wsparcie udzielane w różnych 
formach instytucjom finansowym. 
 Konwencjonalna stymulacja fiskalna pojmowana jako zakupy rządowe, transfery 
socjalne i cięcia podatkowe sięgały 1,98 % PKB Stanów Zjednoczonych w 2009 roku 
(1,77 % w 2010 roku). W Unii Europejskiej tradycyjne bodźce fiskalne stanowiły w 
roku 2009 i 2010 odpowiednio 0,83 % i 0,73% PKB. Największa skala wsparcia 
sektora finansowego przypadała na rok 2009. W Stanach Zjednoczonych rządowe 
zakupy aktywów bankowych oraz dokapitalizowanie banków stanowiło odpowiednio 
1,6% i 3,1% PKB. W Unii Europejskiej wielkości te wynosiły 2,8% i 1,9% PKB. 
Zatem obydwie formy wsparcia banków sięgnęły 4,7% PKB [Kollmann, Veld, 2012]. 
 

2.1 Stymulacja fiskalna 

 W konwencjonalne podejście keynesowskie w największej mierze wpisywała się 
stymulacja fiskalna. Skumulowana wartość pakietów fiskalnych zastosowanych w 
reakcji na kryzys w okresie 2008-2010 wyniosła 3,5% łącznego PKB krajów OECD z 
2008 r. Średnia nieważona wskazuje, że typowy pakiet fiskalny wyniósł 2,5% PKB. 
Jednocześnie miało miejsce istotne ich zróżnicowanie, odzwierciedlające głębokość 
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kryzysu w konkretnym kraju, pozycję fiskalną w momencie jego wybuchu oraz skalę 
automatycznych stabilizatorów. Pięć krajów Australia, Kanada, Korea Południowa, 
Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone wprowadziło pakiety fiskalne w skali 
przekraczającej 4% i aż 5,5% w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w odróżnieniu od 
tego Węgry, Irlandia i Islandia zaostrzyły politykę fiskalną [OECD Economic 
Outlook..., 2009]. 
 Zwrot w kierunku polityki fiskalnej był szczególnie znaczący w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie w załamaniu 1982 r. i kolejnym w październiku 1990 r. przyjęto 
programy restrykcji budżetowych. Wprawdzie w 1992 r. prezydent Bush przedłożył 
pakiet bodźców podatkowych, który miał przyśpieszyć wyjście z załamania lat 1990-
91, jednak został on odrzucony przez Kongres. Sytuacja powtórzyła się na początku 
1993 r., już w okresie prezydentury Clintona. Obok wielu innych podstawowym 
argumentem przeciwko stymulacji fiskalnej był nadmierny deficyt budżetu federalnego 
[Taylor, 2000]. W odróżnieniu od poprzednich przypadków wobec obecnego kryzysu 
Kongres i administracja Obamy, kontynuując propozycję Busha, przyjęły pakiet 
bodźców fiskalnych w skali przekraczającej 5% PKB, mimo, deficytu budżetowego 
większego niż w latach 80. i 90 [Auerbach, 2009]. 
 O takim, nie ograniczonym wyłącznie do Stanów Zjednoczonych, zwrocie 
przesądziło kilka względów, które generalnie można podzielić na dwie grupy. W 
pierwszej mieszczą się argumenty wskazujące na przydatność polityki fiskalnej w 
szczególnych warunkach przy ograniczonej jedynie skuteczności polityki pieniężnej. 
Druga grupa argumentów ma wymiar polityczny, a nie ekonomiczny. 
 Jedną z przyczyn powszechnego wykorzystania polityki budżetowej było osłabienie 
wpływu automatycznych stabilizatorów w wyniku spłaszczenia skali podatkowej i 
zmniejszenia obciążeń fiskalnych. Skutkiem było zmniejszenie elastyczności 
wpływów podatkowych względem dochodów i tym samym osłabienie ich roli 
antycyklicznej [Auerbach, 2009]. 
 Za stosowaniem polityki fiskalnej przemawiał również fakt, że w przypadku 
niepewności co do skuteczności poszczególnych instrumentów polityki antycyklicznej 
racjonalne jest ich łączenie. Wiliam Brainard [1967] wykazał, że jeżeli efekty 
poszczególnych instrumentów nie są znane politycy powinni wykorzystywać 
jednocześnie wszystkie dostępne środki, ponieważ jeżeli niepewność związana z 
poszczególnymi instrumentami nie jest doskonale skorelowana, to do pewnego stopnia 
odchylenia efektów rzeczywistych i oczekiwanych będą się niwelowały. Tak więc 
łączne zastosowanie instrumentów fiskalnych i monetarnych zmniejsza niepewność 

dotyczącą skuteczności każdego z nich oddzielnie i zwiększa szanse sukcesu. 
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 Ekspansywna polityka monetarna wprawdzie pobudza popyt, ale jednocześnie 
obniża stopy procentowe, co stwarza środowisko sprzyjające powstaniu bańki 
spekulacyjnej, odpływowi kapitału oraz spadkowi kursu walutowego [Elmendorf, 
2008]. Obawy przed nawrotem spekulacji są szczególnie duże w załamaniu 
spowodowanym właśnie spekulacją. Polityka fiskalna, przynajmniej teoretycznie, 
pozwala na uniknięcie tego typu zagrożeń. 
 Politykę pieniężną dodatkowo utrudnia konieczność utrzymania równowagi 
zewnętrznej w warunkach kruchości przepływów finansowych, spowodowanej 
zadłużeniem w walutach zagranicznych. Dlatego wprawdzie wszystkie banki centralne 
w obliczu załamania zdecydowały się na obniżenie stóp procentowych, to czyniły to 
obawiając się gwałtownych przepływów kapitału i nieskoordynowanych wahań 
kursów walutowych [Demirguc-Kunt, Detragiache, 1998]. 
 Argumentem na rzecz powszechnego odwołania się do polityki fiskalnej była także 
szansa jej wykorzystania bez opóźnień, dzięki stosunkowo szybkiemu rozpoznaniu 
momentu załamania, uznaniu konieczności przeciwdziałania oraz przyspieszeniu i 
uproszczeniu w okolicznościach nadzwyczajnych żmudnych zwykle procedur 
parlamentarnych związanych z uruchomieniem wydatków budżetowych. W dyskusji 
teoretycznej nie negowano w zasadzie, że opóźnienie zewnętrzne polityki fiskalnej 
czyli czas reakcji gospodarki na określone działania jest mniejsze niż pieniężnej. W 
związku z tym, gdy w sytuacji nadzwyczajnej udało się ograniczyć opóźnienie 
wewnętrzne, to jest okres od momentu zaistnienia zdarzenia do chwili wypracowania 
sposobu przeciwdziałania, w pełni mogły się ujawnić walory polityki fiskalnej. 
Sprzyjał temu klimat „gaszenia pożaru” oraz kampania prezydencka w USA, kiedy to 
zarówno prezydent Bush jak i jego potencjalny sukcesor z przyczyn czysto 
politycznych musieli wykazać się aktywnością. 
 Osłabły również inne przeszkody stosowania polityki budżetowej. Przede 
wszystkim w warunkach bliskich zera stóp procentowych stosunkowo niskie były 
koszty finansowania wydatków rządowych. Ponadto długotrwałość recesji pozwoliła 
na przygotowanie chociażby projektów inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki temu 
uniknięto zarzutu często kierowanego pod adresem polityki fiskalnej o chaotyczny i 
mało efektywny charakter wydatków podejmowanych pod presją czasu w warunkach 
kryzysowych [Mishkin, 2009]. 
 Ze względu na selektywność polityka budżetowa pozwala na osiąganie nie tylko 
celów ściśle ekonomicznych, ale także społecznych. Ten ostatni element jest 
szczególnie istotny w przypadku obecnego kryzysu, ponieważ pozwala na ochronę 
najbardziej nim dotkniętych grup ludności. 
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 Podstawowe argumenty na rzecz wykorzystania polityki fiskalnej w 
przezwyciężaniu kryzysu trafnie podsumował Lawrence H. Summers [2008], 
wskazując że polityka fiskalna: 

1. pozwala osiągnąć zamierzone skutki szybciej niż pieniężna; 
2. może być precyzyjnie nakierowana na ofiary kryzysu; 
3. stosowanie wyłącznie polityki pieniężnej powoduje zagrożenia, takie jak 

deprecjacja waluty krajowej, narastanie bąbli spekulacyjnych na rynkach 
aktywów i pokusa nadużycia w relacjach kredytowych; 

4. rozszerza zestaw instrumentów polityki antycyklicznej. 
 Wprawdzie nigdzie nie było to wyraźnie deklarowane, ale wydaje, że ekspansja 
budżetowa pozwala na uzyskiwanie rządzącym spektakularnych korzyści 
politycznych. Znaczące pakiety stymulacyjne, oprócz spodziewanych efektów 
ekonomicznych, miały przekonać obywateli o zdecydowanej woli walki rządu z 
kryzysem. Takiego efektu propagandowego nie daje polityka pieniężna, która jest 
znacznie bardziej hermetyczna i mniej czytelna dla społeczeństwa. Zawsze większe 
wrażenie robi liczony w miliardach pakiet stymulacji fiskalnej niż nawet znaczące  
obniżenie stóp procentowych. Zatem uruchomienie dyskrecjonalnej polityki fiskalnej 
w recesji może wynikać z czysto politycznej chęci przekonania społeczeństwa o 
aktywności rządu w trudnej sytuacji. 
 Przekonanie społeczeństwa, że rząd jest zdecydowany walczyć z kryzysem i 
przeznacza na to dostatecznie duże środki może stać się samoistnym czynnikiem 
ułatwiającym wyjście z recesji dzięki pobudzeniu optymizmu [Taylor, 2000]. Jednak 
odbiór społeczny może być również przeciwny do opisanego. Zdecydowane 
postępowanie rządu może ugruntować przekonanie o grozie sytuacji. 
 Preferencje dla polityki fiskalnej znajdują uzasadnienie w analizach empirycznych. 
Ekspansywna polityka pieniężna przyczyniała się do szybszego wyjścia z recesji, 
której nie towarzyszył kryzys finansowy, podczas gdy polityka fiskalna była 
nieskuteczna. Obniżka stóp procentowych o 1% poniżej poziomu wynikającego z 
reguły Taylora zwiększała prawdopodobieństwo wyjścia z recesji w określonym 
kwartale o 6% [World Economic Outlook, 2009]. Jednak w recesjach, którym 
towarzyszył kryzys finansowy rządowe wydatki konsumpcyjne wyższe o 1% 
podnosiły prawdopodobieństwo wyjścia z recesji w określonym kwartale aż o 16% 
[Bernanke, Gertler, 1989]. 
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2.2  Wsparcie sektora finansowego 

 Wprawdzie orędownicy interwencji fiskalnej powoływali się na autorytet i dorobek 
Keynesa to jednak ich propozycje nie w pełni wpisywały się w jego koncepcję. 
Zasadnicza różnica dotyczyła wsparcia udzielanego sektorowi finansowemu, które 
przybierało różne formy: 

• dokapitalizowanie banków oceniane w 20 krajach rozwiniętych średnio na 2,9% 
PKB; 

• zakup aktywów i bezpośrednie pożyczki budżetowe w granicach 10 % PKB w 
Wielkiej Brytanii i Norwegii przy średniej 5,5% PKB dla 20 krajów; 

• wsparcie ze strony banku centralnego przy udziale lub bez udziału budżetu; 

• gwarancje płynności dla sektora finansowego. 
 Ostateczny koszt netto wsparcia sektora finansowego zależał od tego, jaką część 
zaangażowanych środków uda się odzyskać. Dla przykładu ocenia się, że w średnim 
okresie koszty te wyniosą netto 3,25% PKB, wobec 6,25 % udziału całkowitych 
wydatków na ten cel w PKB [Horton i inni, 2009]. 
 Dramatyczne wydarzenia wybuchu kryzysu finansowego w okresie od 15 do 21 
września 2008 r miały trzy charakterystyczne punkty, ilustrujące ewolucję stosunku 
władz amerykańskich do zjawisk kryzysowych. Pierwszym 15 września 2008 r. było 
bankructwo Lehman Brothers, największego banku jaki kiedykolwiek upadł w Stanach 
Zjednoczonych, powiązanego z wieloma krajami, instytucjami i rynkami. Brak reakcji 
władz mógł sprawić wrażenie, że sprawy zostaną pozostawione własnemu biegowi. 
 Drugim wydarzeniem był zakup przez rząd Stanów Zjednoczonych w przeddzień 
16 sierpnia 2008 r. 80 % akcji AIG, jednej z największych kompanii 
ubezpieczeniowych na świecie. Był to czytelny sygnał, że władze nie odżegnują się od 
udzielania w indywidualnych przypadkach pomocy instytucjom, które popadły w 
kłopoty. To przejęcie nie tylko sygnalizowało, że straty wykraczają poza banki, ale 
również wykreowało niepewność odnośnie do sposobu reagowania władzy na 
ewentualne przyszłe bankructwa. 
 Trzecim zdarzeniem było ogłoszenie 20 września 2008 r. pierwszej wersji 
programu zakupu toksycznych aktywów (TARP – Troubled Asset Relief Program), 
określanego jako Plan Paulsona niejasnego pod względem szczegółów i konkretnych 
uregulowań. Oznaczało to kolejne rozszerzenie zakresu i skali interwencji [Reis, 
2009]. 
 Właśnie wsparcie udzielane sektorowi finansowemu wzbudziło stosunkowo 
najwięcej kontrowersji. Jednym z podstawowych problemów jest trudność chociażby 
przybliżonego oszacowania efektywności tego typu działań. W przypadku stymulacji 
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fiskalnej jednoznacznie zdefiniowane są koszty, natomiast wątpliwości może 
powodować ocena korzyści. Natomiast w przypadku sektora finansowego niepewne są 
obydwie strony rachunku. W kalkulacji kosztów wsparcia sektora finansowego 
proponowane są następujące rozwiązania: 

• wsparcie kapitałowe zwiększa wydatki w pełnej wysokości w jakiej zostało 
udzielone; 

• zakup akcji oraz aktywów banków i innych instytucji finansowych oznacza 
koszty jedynie w przypadku, gdy jak to się z reguły dzieje, cena zakupu 
znacząco przewyższa bieżącą cenę rynkową i nie ma szans ich odsprzedaży co 
najmniej po cenie zakupu; 

• pożyczki generują koszty tylko jeżeli zagrożona jest ich spłata; 

• gwarancje są źródłem kosztów dopiero, gdy stają się wymagalne; 

• opłaty, odsetki i dywidendy wpływają na koszty tak samo jak inne wpływy i 
wydatki; 

• operacje banku centralnego oddziałują raczej na jego bilans, a nie bezpośrednio 
na budżet.  

 Tym niemniej operacje takie mogą oddziaływać na budżet poprzez transfer zysków 
lub konieczność dokapitalizowania [Fiscal Implications...., 2009]. 
 Tak więc w momencie podejmowania interwencji można określić wartość 
podejmowanych zobowiązań, ale nie faktycznych nakładów. Przykładem mogą być 
gwarancje dla depozytów. Wynikające z tego koszty w skrajnym i czysto 
hipotetycznym przypadku mogą być równe całkowitej wartości depozytów lub 
wynieść zero, jeżeli nie będzie konieczne wykorzystanie zarezerwowanych środków. 
Podobnie znane są koszty zakupu "toksycznych" aktywów, ale po powrocie 
normalności mogą one zostać sprzedane i wpływy z tego tytułu pomniejszą wydatki w 
stopniu zależnym od ceny zbytu. W wyniku tego typu uwarunkowań koszty netto 
interwencji można określić dopiero z opóźnieniem kilku lub nawet kilkunastoletnim. 
 Skutki te można w przybliżeniu ocenić na podstawie przeszłych doświadczeń. W 
podgrupie 49 kryzysów wyodrębnionych spośród 122 systemowych kryzysów 
finansowych, które miały miejsce na świecie od początku lat 70. bezpośrednie koszty 
netto ratowania systemu bankowego wynosiły przeciętnie 13% PKB, przy medianie 
10% i maksimum bliskim 55% w niektórych krajach rozwijających się. Liczby te 
uwzględniają już przychody ze sprzedaży przejętych aktywów w ciągu 6 lat od 
wybuchu kryzysu [Public Finances..., 2009]. W przypadku 39 kryzysów w latach 
1980-2003 stopa zwrotu poniesionych kosztów wynosiła średnio 20% przy medianie 
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równej 8% oraz maksimum sięgającym 94% i minimum równym 0 % [The State of 
Public Finances...., 2008]. 
 Przedstawione trudności związane z kalkulacją kosztów interwencji w sektorze 
finansowym oznaczają w gruncie rzeczy, że rząd angażuje się w grę hazardową, w 
której stawki i reguły gry nie są znane. W czasie ostatniego kryzysu skala 
realizowanych działań była imponująca. Od 2007 r. rząd Wielkiej Brytanii podjął 
zobowiązania wynoszące ponad bilion funtów w związku z ratowaniem banków. 
Wielkość ta podlegała istotnym fluktuacjom, aby w marcu 2011 r. osiągnąć ponad 450 
mld funtów, co stanowiło 31% PKB. Z tej kwoty 123 mld funtów przypadają na zakup 
długów lub udziałów, co wymagało rzeczywistego wydatkowania pieniędzy, a 
pozostała część to gwarancje, które nigdy nie zostały wypłacone [Final Report, 2011]. 
Z kolei w Stanach Zjednoczonych koszty zakupu toksycznych aktywów okazały się 
niższe niż oczekiwano i wyniosły ostatecznie 21 mld USD [Report on the Troubled 

Asset..., 2013]. 
 Niższe niż zakładano koszty w niewielkiej tylko mierze osłabiają krytycyzm w 
stosunku do ratowania sektora finansowego. Wygrana w ruletkę nie oznacza, że 
podjęcie gry nie było przedsięwzięciem ryzykownym. Jeżeli nawet ponoszone przez 
budżet koszty zostaną zwrócone, to nie oznacza to bynajmniej zrekompensowania 
całkowitych strat społecznych. Wprawdzie społeczeństwo nie będzie musiało płacić 
podwyższonych podatków w celu sfinansowania deficytu, to i tak poniesie straty 
chociażby w postaci niższych przyszłych emerytur, zamrożenia pensji pracowników 
sektora publicznego czy też zredukowania programów pomocy społecznej. 
Niezależnie od trudności z wyznaczeniem kosztów w krytyce wsparcia udzielanego 
sektorowi finansowemu wymienia się jego charakter doraźny. Jak już wcześniej 
wskazywano reagowano pod wpływem presji rynkowej bez jednoznacznie 
zdefiniowanych kryteriów, stosownej diagnozy i adekwatnego programu 
restrukturyzacji [Global Economic Policies..., 2009]. Wsparcia udzielano bez 
wyraźnego planu i określonych zasad. Świadczy o tym odmienne reagowanie władz 
Stanów Zjednoczonych w podobnych na pozór sytuacjach: 

• bank inwestycyjny Bear Stearns został sprzedany JPMorgan Chase; 

• bank inwestycyjny Lehman Brothers zbankrutował; 

• 80 % akcji AIG zostało przejętych przez rząd Stanów Zjednoczonych; 

• Fannie Mae i Freddie Mac zostały poddane kurateli przez Federal Housing 
Finance Agency; 

• Washington Mutual Inc. zostało sprzedane JPMorgan Chase; 
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• holding Wachovia został przejęty przez Wells Fargo w wyniku wymuszonej 
przez rząd Stanów Zjednoczonych sprzedaży, która zapobiegła bankructwu; 

• amerykańską korporacje usług finansowych PNC przejął National City 
[O'Driscoll, 2009]. 

 Tak realizowane operacje ratunkowe paradoksalnie zwiększają niepewność na 
rynku i zmniejszają jego przejrzystość, bowiem nigdy nie było wiadomo zawczasu 
jaka będzie forma i skala oraz na jakich zasadach będzie udzielana pomoc. 
 Porównanie strategii ratowania instytucji finansowych i dopuszczenia do 
bankructwa wymaga uwzględnienia wpływu każdego z tych rozwiązań na efektywność 
ekonomiczną, redystrybucję bogactwa, oraz długość i głębokość kryzysu finansowego. 
Wspieranie banków i innych instytucji finansowych w trakcie ostatniego kryzysu 
uzasadniano koniecznością ratowania ich przed upadłością o nieobliczalnych 
konsekwencjach. Jednak bankructwa są nieodłącznym elementem gospodarki 
rynkowej. Dostarczają one informacji o nietrafionych inwestycjach i pozwalają na 
przesunięcie środków od mniej do bardziej efektywnych zastosowań. Ratowanie 
banków wymaga uzasadnienia, że konsekwencje ich upadłości wykroczą daleko poza 
skutki normalnych procesów dostosowawczych [Miron, 2009]. 
 Rządy przeznaczały, jak wskazano, olbrzymie środki publiczne na pomoc 
prywatnym instytucjom finansowym, które wcześniej nie podlegały regulacji. Z 
perspektywy redystrybucji bogactwa ratowanie banków oznacza transfer dochodów od 
przeciętnych podatników do podmiotów, które czerpały korzyści z prowadzenia 
ryzykownej działalności. Określano to lapidarnie mianem prywatyzacji zysków i 
uspołecznienia strat. Było to nie tylko naruszenie elementarnych zasad 
sprawiedliwości, ale również reguł gospodarki rynkowej, bowiem ponoszeniu ryzyka 
w poszukiwaniu zysku w okresach pomyślnych powinna towarzyszyć perspektywa 
strat w czasach gorszych. Ryzyko, stanowiące nieodłączny element działalności 
gospodarczej, jest podstawowym uzasadnieniem zysku przedsiębiorców. 
 Ratowanie sektora finansowego nie sprzyjało realnemu rozwiązaniu problemów, 
ale oznaczało jedynie ich odroczenie. Operacje ratunkowe zwiększają ryzyko 
nadużycia, zachęcając do działań nierozważnych w przyszłości, bowiem były nagrodą 
dla tych, którzy podejmowali błędne decyzje. W rezultacie praca i kapitał pozostawały 
zaangażowane w mało efektywnych zastosowaniach. Kryteria podejmowania 
przyszłych inwestycji zostaną zdeformowane przez ryzyko nadużycia. Zwiększa to 
groźbę kryzysu finansowego w przyszłości [de Cordoba, Kehoe, 2009]. 
 Przed wybuchem kryzysu wskazywano na dwie choroby trapiące sektor finansowy: 
nadmierne jego rozmiary oraz narastanie problemu „zbyt duży, by upaść”. Zwykle 
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recesja ułatwia usunięcie tego typu patologii, likwidując dysproporcje w strukturze 
gospodarki. Tymczasem kryzys finansowy nie tylko nie przyczynił się do uzdrowienia 
sytuacji, ale mógł spowodować  utrwalenie lub wręcz zaostrzenie patologii. Duże 
instytucje finansowe nie tylko nie zostały poddane restrukturyzacji, ale wręcz umocniła 
się wiara w oferowaną im przez państwo ochronę. 
 Formą pomocy udzielanej bankom często było przejęcie przez rządy udziałów. 
Wprawdzie powszechnie deklarowano ich sprzedaż, gdy tylko stanie się to możliwe 
jednak nie należy również pomijać zagrożeń, związanych przede wszystkim z 
wpływem czynników politycznych na działalność kredytową banków. Bankom trudno 
przeciwstawić się naciskom, bowiem rząd może odmówić dalszego wsparcia 
finansowego lub sprzedać udziały. W efekcie kredyty będą udzielane niezgodnie z 
kryteriami ekonomicznymi. Niespotykana pod względem skali interwencja rządu w 
sektorze finansowym może się stać w przyszłości argumentem na rzecz wsparcia 
innych dziedzin gospodarki. 
 Wbrew wiązanym z nią nadziejom pomoc finansowa dla banków może wydłużyć i 
utrudnić wychodzenie z recesji. Uzasadnione oczekiwania, że zostaną podjęte działania 
naprawcze sprawia, że instytucje finansowe rezygnują z przeprowadzania lub 
odraczają w czasie samodzielne działania naprawcze, przyjmują postawę wyczekującą, 
rezygnując ze sprzedaży aktywów lub firm, co utrudnia i wydłuża wycenę ich realnej 
wartości rynkowej. 
 Ponadto nie ma żadnej gwarancji że zastrzyk gotówki dla banku przyczyni się do 
zwiększenia akcji kredytowej, bowiem dodatkowe środki mogą zostać przeznaczone, 
jak to się wielokrotnie działo, na wypłaty gratyfikacji dla personelu czy zysków dla 
akcjonariuszy lub po prostu powiększą rezerwy. Obserwacje przeszłości wskazują, że 
banki zasilone rządowymi zastrzykami gotówki prowadziły działalność kredytową i 
inne operacje podobnie jak pozostałe banki niedotknięte kryzysem [Bent, 2004]. 
 
3. Niekonwencjonalna polityka monetarna 

 W odróżnieniu od polityki fiskalnej, która w znacznym stopniu pozostawała w 
tradycyjnych ramach znacznie większym zmianom w wyniku kryzysu uległa polityka 
monetarna i pojawiła się jej niekonwencjonalna odmiana. Dogodnym punktem wyjścia 
rozmowy na jej temat powinno się stać przypomnienie tradycyjnych instrumentów i 
celów polityki pieniężnej, bowiem oryginalny charakter obecnie stosowanych 
rozwiązań ujawnia się dopiero w konfrontacji z rutyną. Głównym celem polityki 
monetarnej była niska i stabilna inflacja, a podstawowym instrumentem realizacji tego 
zadania była jednodniowa stopa procentowa (pieniądz nocny) na międzybankowym 
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rynku pieniężnym, kształtowana przez podaż pieniądza banku centralnego dzięki 
operacjom otwartego rynku. Wysokość pożądanych stóp procentowych była określana 
na podstawie szerokiego spektrum sygnałów makroekonomicznych, często z 
odwołaniem się do reguły Johna B. Taylora [1993]. W rezultacie stopy procentowe 
reagowały na inflację i lukę produktową. W celu zminimalizowania ryzyka 
bilansowego banku centralnego wszystkie operacje służące zapewnieniu płynności 
realizowano w formie warunkowego zakupu pod precyzyjnie określony zastaw. Te 
podstawowe działania wspomagała polityka informacyjna banku centralnego. Zwykle 
wystarczało to do pobudzenia gospodarki w załamaniu i powściągania presji 
inflacyjnej w ożywieniu oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków 
pieniężnych [Smaghi, 2009]. 
 Do momentu wybuchu kryzysu finansowego polityka monetarna prowadzona była 
w dobrze zdefiniowanych ramach. Zmiany krótkookresowych stóp procentowych 
dzięki arbitrażowi były transmitowane na długookresowe stopy zwrotu z papierów 
rządowych i innych bardziej ryzykownych aktywów. Nominalne stopy procentowe 
przekładały się na realne stopy procentowe, które z kolei wpływały na decyzje 
dotyczące konsumpcji, inwestycji i zatrudnienia. Transmisja dokonywała się w ramach 
stabilnego systemu bankowego, pozwalającego gospodarstwom domowym i 
przedsiębiorstwom na reagowanie na impulsy ze strony polityki monetarnej poprzez 
zaciąganie pożyczek pod zastaw przyszłych wpływów lub poprzez udostępnianie 
nadwyżek dochodów [Global Impact and..., 2013]. 
 Motywem odwołania się do niekonwencjonalnej polityki monetarnej były 
wyzwania, przed którymi stanęła polityka stabilizacyjna, nie tylko zresztą monetarna, 
w kryzysie. W tej kategorii mieściła się: 

• konieczność stymulowania gospodarki przy bliskim zera poziomie stóp 
procentowych (zero lower bound-ZLB); 

• potrzeba przywrócenia funkcji pełnionych przez rynki finansowe i zapewnienia 
stabilności finansowej; 

• skala i trwałość załamania w sferze realnej gospodarki. 
 Bariera zerowych stóp procentowych przestała być, wbrew wcześniejszym 
opiniom, zagrożeniem czysto teoretycznym. Sukcesy banków centralnych w walce z 
inflacją w okresie poprzedzającym ostatni kryzys i towarzyszące temu niskie stopy 
procentowe zwiększyły prawdopodobieństwo zbliżenia ich do zera, co wykluczyłoby 
stosowanie obniżek stóp procentowych do stymulowania popytu. 
 W Stanach Zjednoczonych stopy procentowe, niezależnie od krótkookresowych 
fluktuacji, wykazywały wyraźne zmiany długookresowe, polegające na wzroście do 
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1982 r. i spadku w latach następnych. Natomiast ich wahania były powiązane z 
biegiem koniunktury. Recesje poprzedzało z reguły podniesienie przez Fed stóp 
procentowych w celu przeciwdziałania inflacji. Tak działo się przed załamaniem 
koniunktury w 1969 r, 1981 r. czy 1990 r. Stwarzało to przestrzeń do późniejszych 
obniżek stóp procentowych, wystarczających do ożywienia budownictwa 
mieszkaniowego oraz innych składników popytu wrażliwych na warunki rynku 
kredytowego i sprzyjało powrotowi pomyślnej koniunktury. 
Źródeł niekonwencjonalnej polityki monetarnej należy upatrywać nie tylko w 
specyfice kryzysu, ale również w przemianach światowego systemu finansowego w 
ciągu ostatnich 20 - 30 lat. W tym czasie standardem stał się swobodny przepływ 
kapitałów. Od końca lat osiemdziesiątych aktywa korporacyjne, będące przedmiotem 
obrotu w skali globalnej w znacznej mierze zastąpiły kredyt bankowy jako źródło 
finansowania działalności gospodarczej. Instrumenty pochodne zdobyły prawo 
obywatelstwa we wszystkich segmentach rynków finansowych. Znaczącym ich 
ogniwem stały się instytucje szeroko korzystające z dźwigni finansowej. Doszło do 
ekspansji złożonego i wysoce zintegrowanego światowego przemysłu finansowego, 
funkcjonującego przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 Te przemiany strukturalne wyzwoliły radykalny wzrost powiązań inwestorów, 
oszczędzających, uczestników rynków finansowych i wszystkich pozostałych 
podmiotów ekonomicznych na poziomie globalnym. Występuje silny związek między 
tymi współzależnościami o całkowicie nowym charakterze i wyłaniającymi się 
cechami światowego systemu ekonomicznego i finansowego, przejawiającymi się 
między innymi w nadzwyczajnie szybkiej transmisji szoków, jak to miało miejsce po 
bankructwie banku Lehman Brothers w połowie września 2008 roku. Bankructwo 
Lehman Brothers z jednej strony było wydarzeniem znaczącym ze względu na 
spowodowane skutki, z drugiej jednak z perspektywy światowych instytucji 
finansowych i nagromadzonych przez nie aktywów było incydentem stosunkowo mało 
istotnym. Oznacza to, że gwałtowny kryzys globalny może być wywołany przez 
stosunkowo błahy i mało prawdopodobny epizod na rynku finansowym [Trichet, 
2013]. 
 Osłabienie skuteczności tradycyjnej polityki pieniężnej spowodowane było również 
destabilizacją rynków finansowych, zakłócającą mechanizmy transmisji monetarnej. 
Spadek cen obligacji emitowanych pod zastaw kredytów hipotecznych i instrumentów 
pochodnych odzwierciedlał obawy przed przyszłymi bankructwami. Prowadziło to do 
erozji kapitału instytucji finansowych, podważając ich skłonność i zdolność do 
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udzielania kredytów. Rezultatem była dysfunkcjonalność rynku kredytowego, który 
nie zapewniał pożyczek i przestał reagować na zmiany stóp procentowych. 
 Zatem kryzys polegał między innymi na zamrożeniu rynku kredytowego czyli 
przejściu od paradygmatu rynku doskonałego do modelu Akerloffa z asymetrią 
informacji, gdzie w wyniku negatywnej selekcji całkowicie zamierał handel, ponieważ 
nie było ceny równoważącej rynek. Przyczyną tego przejścia było utrata przejrzystości 
rynków finansowych, złożoność instrumentów finansowych, wzrost ryzyka 
związanego z zastawem, na podstawie którego emitowane były obligacje, zawodność 
instytucji ratingowych, brak reguł antykryzysowych. Dodatkowymi czynnikami był 
niedostatek płynności, mimo zasilania ze strony banków centralnych, skupienie 
toksycznych aktywów w niewielkiej grupie instytucji finansowych, procykliczne 
efekty uregulowań Bazylei II, brak systemowych rozwiązań pomocy udzielanej 
niewypłacalnym bankom, systemy wynagradzania i premiowania zachęcające 
pracowników banków do podejmowania nadmiernego ryzyka, połączone z brakiem 
troski o długookresowe interesy akcjonariuszy [Dewatripont, Portes]. 
 Od klasyki niekonwencjonalna polityka monetarna odbiega w wielu aspektach. 
Wśród najważniejszych można wskazać następujące: 

• zaangażowanie banku centralnego w operacje na rynku aktywów 
długoterminowych; 

• włączenie się banku centralnego w transakcje aktywami korporacyjnymi; 

• poszerzenie kręgu partnerów banku centralnego o inne niż banki komercyjne 
instytucje finansowe; 

• oddziaływanie banku centralnego na długoterminowe realne stopy procentowe; 

• wzrost znaczenie polityki informacyjnej banku centralnego; 

• dążenie do przywrócenia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych i 
odbudowa kanałów transmisji monetarnej. 

 Zobowiązanie banku centralnego do utrzymywania niskich stóp procentowych 
może być bezwarunkowe lub warunkowe. W pierwszym przypadku są one 
utrzymywane przez ściśle określony z góry czas, a łagodzenie polityki pieniężnej 
polega na wydłużaniu tego okresu. Zobowiązanie warunkowe uzależnia charakter 
polityki od sytuacji makroekonomicznej, np. tempa wzrostu gospodarczego [Bernanke, 
Reinhart, 2004]. 
 Fundamentem niekonwencjonalnej polityki monetarnej, często traktowanym wręcz 
jako jej synonim, stało się luzowanie ilościowe, oznaczające ekspansję bilansu banku 
centralnego, a w szczególności bazy monetarnej. Jednocześnie nie zmienia ono 
struktury jego aktywów. Innymi słowy zasoby konwencjonalnych aktywów 
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utrzymywanych przez bank centralny w normalnych czasach po prostu rosną. 
Natomiast w przypadku luzowania jakościowego w czystej postaci całkowity bilans 
banku centralnego pozostaje niezmieniony, natomiast zmienia się jego struktura, jako 
że nietypowe aktywa zostają wprowadzone w miejsce tradycyjnych [Lenza i inni, 
2010]. 
 Banki centralne, chociaż w mniejszej skali, już wcześniej podejmowały operacje 
podobne do obecnych. Na przykład Fed próbował wpłynąć na długi koniec krzywej 
dochodowości w ramach operacji Twist na początku lat 60. Luzowanie ilościowe 
zastosował Bank Japonii w 2001 roku w celu przezwyciężenia deflacji. W momencie 
wybuchu kryzysu finansowego luzowanie ilościowe było zastosowane w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro. 
 Ekonomiczna logika luzowania ilościowego została wyłożona w 2004 r. przez 
ówczesnego szefa Fed Bena Bernanke [2004]. Koncepcja ta jest osadzone w 
przeszłości i odwołuje się do propozycji Jamesa Tobina i Willema Buitera [1978] 
kupowania przez Fed aktywów w celu podniesienia ich cen i tym sposobem 
stymulowania inwestycji. Interwencja na rynku aktywów oznacza wzrost ich cen i tym 
samym obniżenie ich stóp zwrotu. 
 W ślad za ekstremalnymi zakłóceniami na rynku finansowym u schyłku 2008 r. Fed 
proklamował nadzwyczajny program zakupu dużych ilości długookresowych papierów 
w celu poprawienia sytuacji na rynku kredytów, zwłaszcza hipotecznych. 25 listopada 
2008 r. Fed ogłosił zakup długu sponsorowanych przez rząd przedsiębiorstw (GSE-
Government Sponsored Enterprises), takich jak Fannie Mae i Freddie Mac w 
wysokości 100 mld USD oraz obligacji emitowanych pod zastaw kredytów 
hipotecznych (MBS-Mortgage Backed Secutities) o wartości 500 mld USD w celu 
zmniejszenia premii za ryzyko na papierach GSE i uspokojenia nastrojów na rynku 
kredytów mieszkaniowych. 18 marca 2009 r. Federalny Komitet do spraw Operacji 
Otwartego Rynku (FOMC-Federal Open Market Committee) ogłosił zakup MBS za 
dodatkowe 750 mld USD, za 100 mld USD długów agencji i za 300 mld USD 
długoterminowych obligacji skarbowych. 
 Polityka może być uznana za niestandardową nie tylko ze względu na 
wykorzystywane instrumenty, ale również ze względu na partnerów operacji. 
Tradycyjnie banki centralne miały do czynienia wyłącznie z bankami komercyjnymi, 
ponieważ są one regulowanymi instytucjami kluczowymi dla systemu płatniczego i 
kredytowego. W reakcji na kryzys banki centralne stanęły przed wyborem czy nadal 
prowadzić operacje z dotychczasowymi partnerami czy też rozszerzyć ich krąg. 
Decyzja o powiększeniu grona kontrahentów odzwierciedlała zasadniczy wybór 
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koncepcji w kreowaniu polityki niestandardowej. Taki wybór przesądza zwłaszcza o 
tym, czy polityka niekonwencjonalna zastępuje rynek, czy też pobudza jego 
aktywność. Rozszerzenie kręgu partnerów oznacza, że w operacjach dokonywanych 
dotąd między podmiotami prywatnymi jako jedna ze stron pojawia się bank centralny 
[Lenza i inni, 2010]. 
 Niezależnie od przypisywanego jej znaczenia i poświęcanej uwagi zakres 
stosowania niekonwencjonalnej polityki monetarnej był stosunkowo ograniczony. Na 
liście 56 informacji o niekonwencjonalnej polityce monetarnej w okresie od września 
2008 r. do października 2009 r. dokonanych przez grupę 13 banków centralnych, które 
odwoływały się do celu inflacyjnego jako zasady jedynie 12 posunięć dotyczyło 
zakupu aktywów lub bezpośrednich pożyczek udzielanych niebankowym instytucjom 
finansowym przez banki centralne Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii i 
Wielkiej Brytanii [Cespedes i inni, 2011]. Z kolei na 34 rynkach wschodzących 
niekonwencjonalna polityka monetarna między wrześniem 2008 r. i majem 2009 r. 
miała charakter interwencji na rynku walutowym oraz służyła zapewnieniu płynności 
na rynku wewnętrznym, podczas gdy jedynie 3 przedsięwzięcia spośród 205 przybrały 
postać ułatwień kredytowych [Ishi, 2009]. 
 Stosowną miarą skali zastosowania niekonwencjonalnej polityki monetarnej może 
być skala rozszerzenie bilansu banku centralnego od momentu wybuchu kryzysu 
datowanego na połowę września 2008 r. Bilans EBC wzrósł z 6 do 16 % PKB. 
Stosowne liczby dla Fed wyniosły 6% i 18%. W Wielkiej Brytanii udział bilansu 
banku centralnego zwiększył się o 15 % PKB, z 6% do 21%. Dla Japonii ten wzrost 
wyniósł 12% PKB, z 15% do 27% [Trichet, 2013]. 
 
3.1 Mechanizm oddziaływania na gospodarkę niekonwencjonalnej polityki 
monetarnej 

 Niekonwencjonalna polityka monetarna wpływa na gospodarkę kilkoma kanałami. 
Pierwszym jest tradycyjny keynesowski kanał stóp procentowych, działający poprzez 
oprocentowanie długookresowych obligacji i strukturę terminowych stóp 
procentowych. Obniżenie długookresowych stóp procentowych zachęca 
przedsiębiorców i gospodarstwa domowe do zaciągania kredytów. 
 Drugim jest kanał rynku akcji i współczynnika q Tobina, ponieważ część 
dodatkowych środków jest przeznaczana na zakup akcji, co powoduje wzrost ich cen i 
zachęca do inwestycji. Trzecim jest oddziaływanie na konsumpcję poprzez, 
wynikający ze wzrostu cen aktywów, efekt zamożności. Kanał czwarty związany jest z 
oczekiwaniami inflacyjnymi. Wyższa spodziewana inflacja decyduje o przesunięciu 
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wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych z przyszłości do teraźniejszości, w celu 
uniknięcia wyższych przyszłych cen [Neary, Stgilitz, 1983]. Zjawisko to można 
określić mianem przyspieszenia wydatków, które koresponduje z monetarystycznym 
argumentem o zwiększeniu szybkości obiegu pieniądza. Nie powoduje ono wzrostu 
popytu w perspektywie kilku lat, ale wpływa na jego rozkład w czasie. Piąty kanał 
dotyczy rynku walutowego, jako że część zwiększonej płynności jest kierowana na 
zakupy walut obcych, traktowanych jako jeden z aktywów, co prowadzi do 
pobudzającej eksport i ograniczającej import deprecjacji [Palley, 2011]. 
 Po szóste, różniące się płynnością i ryzykiem aktywa finansowe nie są doskonałymi 
substytutami. Zatem dokonywane na dużą skalę przez bank centralny zakupy mogą 
wpłynąć na popyt relatywny i ceny względne różnych aktywów, powodując 
restrukturyzację portfeli inwestorów. Po siódme, bank centralny może wykorzystywać 
luzowanie ilościowe ażeby zademonstrować swoje przywiązanie do utrzymywania 
niskich stóp procentowych. Ich wzrost oznaczałby bowiem, że bank poniesie straty na 
części aktywów długoterminowych znajdujących się w portfelu. Wiarygodne 
przywiązanie do niskich stóp procentowych buduje zaufanie i obniża premię za 
ryzyko, co podtrzymuje ceny aktywów. 
 Po ósme, poprzez kanał pożyczek bankowych niekonwencjonalna polityka 
monetarna może, dzięki większej dostępności funduszy, bezpośrednio złagodzić 
warunki finansowe i zwiększyć podaż kredytów dla przedsiębiorstw. Zakupy aktywów 
podnoszą ich ceny, poprawiając bilanse banków i przedsiębiorstw, co zwiększa ich 
wiarygodność i obniża koszty finansowania zewnętrznego, pobudzając wydatki, 
produkcję i zatrudnienie. Po dziewiąte, luzowanie ilościowe może także działać 
poprzez kanał płynności, obniżając premię za płynność i tym samym koszty 
pożyczania dla sektora prywatnego dzięki temu, że bank centralny zapewnia tanią 
płynność instytucjom finansowym [Qianying, 2012]. 
 To, czy i w jakim stopniu osiągnięte w wyniku efekty polityki niekonwencjonalnej 
spełniły oczekiwania pozostaje sprawą otwartą, natomiast wskazuje się na niepożądane 
skutki niekonwencjonalnej polityki monetarnej. 
 
3.2 Efekty uboczne niekonwencjonalnej polityki monetarnej 

Wymienione mechanizmy mogą spowodować pożądane efekty w postaci pobudzenia 
aktywności gospodarczej. Jednocześnie jednak nie można bagatelizować potencjalnych 
skutków ubocznych związanych z niekonwencjonalną polityką monetarną, takich jak: 

• deformacja mechanizmów rynkowych; 

• nasilenie inflacji; 
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• fluktuacje kursów walutowych; 

• gwałtowne zmiany kierunków przepływu kapitałów; 

• osłabienie niezależność banku centralnego; 

• redystrybucja dochodów. 
 Deformacja mechanizmów rynkowych. Konwencjonalna polityka monetarna 
próbuje, na ile to możliwe, równomiernie wpływać na wszystkie sektory gospodarki, 
chociaż jej skutki silniej odczuwają sektory wrażliwe na ruch stóp procentowych. W 
odróżnieniu od tego polityka niekonwencjonalna w większym stopniu oddziałuje na 
pewne sektory w sposób zamierzony, a ich różnicowanie nie było ubocznym, ale 
zamierzonym efektem niekonwencjonalnej polityki monetarnej [Montecino, Epstein, 
2014]. 
 Niekonwencjonalna polityka monetarna może deformować funkcjonowanie i 
zmniejszać płynność na rynkach, na których zaangażowanie banku centralnego jest 
szczególnie duże. Każde działanie, które zniekształca rynek, określane mianem 
manipulacji w przypadku podmiotów prywatnych, deformuje sygnały cenowe w 
gospodarce realnej i potencjalnie wiedzie do błędnej alokacji zasobów. Jeżeli bank 
centralny stanie się on dominującym nabywcą płynność rynku może spaść tak, że ceny 
przestaną pełnić funkcję informacyjną [100th Annual Report, 2013]. 
 W pierwszej kolejności niekonwencjonalna polityka monetarna może opóźniać 
powrót do równowagi na rynku mieszkaniowym, ponieważ wielu właścicieli nadal 
posiada domy o standardzie nieadekwatnym do ich dochodów i zamożności. Jednak 
ekspansywna polityka monetarna ułatwia pozostawanie w tych domach dzięki 
refinansowaniu kredytu na warunkach dogodniejszych niż rynkowe. Wprawdzie dzięki 
ograniczeniu podaży pomaga to ustabilizować rynek w krótkim okresie i podtrzymać 
ceny, ale nie musi być dobroczynne dla gospodarstw domowych i funkcjonowania 
rynku w długiej perspektywie. 
 Ponieważ domy podlegają deprecjacji gospodarstwa domowe ponoszą straty w 
wyniku spadku ich wartości, bądź w celu jej podtrzymania muszą ponosić wydatki 
wyższe niż w przypadku braku luzowania ilościowego. To implikuje mniejsze  
oszczędności i wolniejszą poprawę bilansów gospodarstw domowych. W przypadku 
braku luzowania ilościowego domy zostałyby sprzedane osobom bardziej zdolnym do 
ich eksploatacji. Jeżeli więc nawet luzowanie ilościowe podtrzymuje rynek, to 
jednocześnie generuje ukryte koszty w formie błędnej alokacji zasobów 
mieszkaniowych [Will U. S. Quantitive Easing... ]. 
 Jednym ze wspomnianych mechanizmów oddziaływania niekonwencjonalnej 
polityki monetarnej na gospodarkę jest restrukturyzacja portfela prywatnych 
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inwestorów, która w warunkach niedoskonałej substytucyjności aktywów zniekształca 
rynek. Oznacza to zwłaszcza spadek wolnej od ryzyka stopy zwrotu z papierów 
skarbowych, która jest często traktowana jako podstawa wyceny innych aktywów. 
Deformacja stopy zwrotu z papierów skarbowych może prowadzić do przeszacowania 
wartości innych aktywów i w skrajnym przypadku do powstawania baniek 
spekulacyjnych [Mortimer-Lee, 2012]. Specyficzne efekty sektorowe będą tym słabsze 
im mniejsza jest segmentacja pomiędzy rynkami aktywów. Wówczas skutki polityki 
niekonwencjonalnej nie będą się ograniczały do rynków, na których interwencja jest 
bezpośrednio podejmowana, bowiem z coraz mniejszą siłą będą się rozprzestrzeniały 
na rynki podobnych aktywów [Minegishi, Cornede, 2010]. 
 Poprzez kreowanie płynności polityka niekonwencjonalna zwiększa skłonność do 
podejmowania ryzyka i sprowadza niebezpieczeństwo powstawania baniek 
spekulacyjnych. Pewna doza ryzyka jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania 
systemu gospodarczego. Ponieważ awersja do ryzyka narastała systematycznie w 
czasie kryzysu finansowego jej obniżenie może być efektem pożądanym. 
 Inne zagrożenie związane z polityką niekonwencjonalną polega na nieefektywnej 
alokacji pieniądza w gospodarce w wyniku ograniczenia roli międzybankowego rynku 
pieniężnego. Pożytki z istnienia zdecentralizowanego rynku pieniężnego polegają 
między innymi na tym, że jego uczestnicy uwzględniają ryzyko partnera przy 
wyznaczaniu oprocentowania pożyczek. Mechanizm ten podlega destrukcji, gdy 
wszyscy uczestnicy rynku mogą korzystać nieograniczenie z płynności udostępnianej 
przez bank centralny. W rezultacie część dyscyplinujących funkcji rynku może zostać 
bezpowrotnie utracona w wyniku przekonania o ponownej ingerencji władz 
monetarnych w przypadku perturbacji [Rochet, Tirole, 1996]. 
 Nasilenie inflacji. Inflacyjne efekty polityki niekonwencjonalnej mogą wykraczać 
poza skutki wywoływane tradycyjnie przez ekspansywną politykę monetarną. Wiąże 
się to przede wszystkim ze stworzeniem środowiska, w którym podmiotom 
gospodarującym trudno jest przewidywać wpływ polityki pieniężnej na ceny. 
 Ekspansja bilansu banku centralnego podważa wiarę w płynny odwrót od polityki 
akomodacyjnej, prowadząc do nie zawsze pożądanego wzrostu oczekiwań inflacyjnych 
[Bernanke, 2010]. Przyszłe ryzyko inflacji, uwzględnione w bieżących jej 
przewidywaniach spowoduje wzrost cen i płac, prowadzący do nasilenia inflacji na 
krótką metę. Zagrożenia tego typu są stosunkowo niewielkie w warunkach obaw przed 
deflacją, ale mogą ujawnić się w przyszłości. 
 Niekonwencjonalna polityka monetarna może wpływać na inflację poprzez 
zaufanie jakim obdarzany jest bank centralny i wiarę w jego niezależność. 
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Oczekiwania inflacyjne mogą zostać pobudzone, jeżeli podmioty gospodarujące będą 
dostrzegały ryzyko, że swoboda przyszłego działania banku centralnego będzie 
ograniczona przez rozbudowany bilans, nadmierne rezerwy lub obawy, że konieczność 
ratowania sektora finansowego powstrzyma bank centralny przed adekwatnym 
dostosowywaniem stóp procentowych. 
 Kurs walutowy. W analizie wpływu niekonwencjonalnej polityki monetarnej na 
kształtowanie się kursu walutowego szczególnie przydatna jest sformułowana przez 
Rudigera Dornbusch'a [1976], pokrewna koncepcji Jeffreya A. Frankela [1986], 
hipoteza przestrzelenia, do którego dochodzi, jeżeli współistnieją sektory o sztywnych 
i elastycznych cenach, a jedną z nich jest kurs walutowy. Prowadząca do spadku stóp 
procentowych ekspansja monetarna, kreuje oczekiwania deprecjacji w długim 
horyzoncie. To zmniejsza atrakcyjność aktywów krajowych, powoduje odpływ 
kapitału i deprecjację w krótkim okresie w skali większej niż wynikająca z wymogów 
równowagi długookresowej. 
 W analizie konsekwencji polityki niekonwencjonalnej dla kształtowania się kursu 
walutowego odwoływano się do doświadczeń Wielkiego Kryzysu, kiedy powszechna 
konkurencyjna dewaluacja powodowała, zgodnie z obiegowym sloganem, zubożanie 
sąsiada. Poszukiwaniu tego typu analogii przeciwstawia się Ben Bernanke. Jego 
zdaniem akomodacyjna polityka pieniężna prowadzona w większości krajów 
rozwiniętych w celu stymulowania wzrostu gospodarczego nie pozwala spodziewać się 
znaczących zmian kursu walutowego między nimi. Dlatego też pożytki z 
akomodacyjnej polityki pieniężnej płyną głównie ze stymulowania popytu 
wewnętrznego, a nie ze zmian relacji kursowych. Zewnętrzne efekty takiej polityki są 
również, jego zdaniem, pozytywne. Zamiast więc o polityce zubożania sąsiada można 
mówić o jego wzbogacaniu w wyniku ożywienie koniunktury. 
 Sytuacja nie jest równie jednoznaczna w relacjach z krajami rozwijającymi się. 
Wynika to po części z odmiennych priorytetów w polityce gospodarczej. W krajach 
rozwiniętych jej podstawowym celem jest utrzymanie popytu wewnętrznego na 
poziomie zapewniającym stabilność cen i, w niektórych przypadkach, pełne 
zatrudnienie. W odróżnieniu od tego wiele krajów rozwijających się w ostatnich latach 
realizowało politykę rozwoju przez eksport i dlatego mogą być one bardziej wrażliwe 
na ograniczającą go aprecjację. 
 Jednak praktycznego wymiaru tych efektów nie należy przeceniać. Po pierwsze, 
zmiany kursów walutowych w krajach rozwijających się ważone udziałem w handlu 
po 2008 r. w większości przypadków nie były znaczące. Po drugie, powrót krajów 
rozwiniętych na ścieżkę wzrostu gospodarczego jest w interesie państw rozwijających 
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się. Większe perturbacje mogą kreować jedynie znaczące fluktuacje w przepływach 
kapitału [Bernanke, 2013]. 
 Przepływy kapitału. Pierwszym i podstawowym kanałem, poprzez który polityka 
niekonwencjonalna wpływa na przepływy kapitału jest wspomniana już 
restrukturyzacja portfela. Początkowo inwestorzy utrzymują aktywa w ilościach 
zdeterminowanych przez istniejące w danym momencie uwarunkowania, przede 
wszystkim zaś stopę zwrotu, przypisywane im ryzyko oraz płynność, a także 
indywidualne preferencje. W wyniku interwencji pewne podmioty mają więcej 
jednych aktywów w stosunku do stanu równowagi i mniej innych. Natomiast inne 
podmioty znajdują się w odwrotnej sytuacji, co uruchamia proces dostosowawczy, 
trwający do chwili przywrócenia stanu pożądanego przez każdą ze stron. 
 Część restrukturyzacji portfela dokonuje się na rynku wewnętrznym, natomiast 
jednocześnie ma miejsce reorientacja geograficzna, w wyniku której część inwestycji 
w postaci odpływu kapitału jest kierowana do zapewniających wyższą stopę zwrotu 
krajów rozwijających się. W efekcie powinno dojść do wzrostu cen aktywów nie tylko 
w kraju stosującym politykę niekonwencjonalną, ale również w otoczeniu. Z kolei 
zacieśnienie polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych może przyciągnąć kapitały 
krótkoterminowe z krajów rozwijających się. Napływ kapitału ma ograniczony wpływ 
w kraju dużym, o płynnych rynkach, natomiast w  mniejszym państwie o płytkich 
rynkach może powodować większe efekty. 
 Drugim jest kanał płynności, jako że polityka niekonwencjonalna zwiększa zasoby 
środków płynnych w bilansach banków komercyjnych. Ponieważ są one łatwiejszym 
przedmiotem obrotu niż aktywa długoterminowe spada premia za płynność, co z kolei 
pozwala bankom podlegającym uprzednio ograniczeniom płynności na kredytowanie 
inwestorów w większej niż uprzednio skali. To powoduje spadek kosztów pożyczania i 
zwiększa całkowite pożyczki bankowe, z pożyczkami dla krajów rozwijających się 
włącznie. 
 Po trzecie w końcu, polityka niekonwencjonalna pełni funkcję sygnalizacji i jest 
traktowana jako wiarygodne zobowiązanie banku centralnego do utrzymywania 
niskich stóp procentowych, nawet po powrocie na ścieżkę wzrostu. Wiarygodność ta 
wynika z faktu, że przedwczesne podniesienie stóp procentowych oznaczałoby straty 
na aktywach znajdujących się w portfelach banków centralnych. Dlatego wpływ 
polityki niekonwencjonalnej na przepływy kapitałowe wykracza poza skutki 
powodowane przez różnice stóp procentowych. Jej celem było bowiem nie tylko 
obniżenie stóp procentowych, ale również budowanie przeświadczenia, że pozostaną 
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one niskie stosunkowo długo, co mogło utrwalić wpływ różnic stóp procentowych na 
przepływy kapitału. 
 Przepływom kapitału dodatkowo sprzyja spekulacja polegająca na zadłużaniu się w 
walucie kraju o niskiej stopie procentowej oraz lokowanie tak uzyskanych środków w 
walutę kraju o wysokiej stopie procentowej, ponieważ waluty krajów o wysokich 
stopach procentowych mają tendencję do umacniania się. Oznacza to zadłużanie się w 
krajach rozwiniętych oraz lokowanie pozyskanych w ten sposób środków w państwach 
rozwijających się. Taka strategia pozwala nie tylko na osiąganie korzyści z różnic stóp 
procentowych, ale również w wyniku spodziewanych zmian kursowych. 
 Niezależność banku centralnego. Kontrowersje związane z niezależnością banku 
centralnego odżyły w wyniku jego zaangażowania w prowadzenie niekonwencjonalnej 
polityki monetarnej. Nieortodoksyjne działania wyprowadziły banki centralne na 
niezbadane wody i bezpośrednio stworzyły wyzwanie dla jego niezależności. Polityka 
monetarna może zarówno przynosić zyski, jak i powodować straty. Bezprecedensowa 
ekspansja bilansów od początku kryzysu może spowodować znaczne straty kapitałowe, 
podważając wiarygodność i niezależność banków centralnych. Jeżeli jednak poniesie 
on straty, to nawet ich zrekompensowanie przez rząd zagraża reputacji banku 
centralnego. Zakwestionowana zostanie również i jego zdolność do osiągania celów 
statutowych. Z drugiej jednak strony, jeżeli rząd zostanie zmuszony do wywiązania się 
z tych gwarancji fiskalny wymiar polityki pieniężnej stanie się bardzo widoczny i 
wyraźna  linia demarkacyjna między polityką fiskalną i pieniężną zostanie naruszona. 
 Większość niekonwencjonalnych operacji banku centralnego może być prowadzona 
przez władze fiskalne. Stąd też pojawiło się pojęcie polityki quasi fiskalnej dla 
określenia przedsięwzięć banku centralnego z efektami, które mogą być równie dobrze 
uzyskane dzięki polityce fiskalnej i które wywierają lub mogą wywrzeć wpływ na 
operacje banku centralnego [Mackenzie, Stella, 1996].. Na przykład ułatwienia 
kredytowe uznawane są za politykę quasi fiskalną, ponieważ zmieniają strukturę 
aktywów banku centralnego. Jeżeli poniesie on straty na posiadanych aktywach, które 
nie zostaną zrekompensowane przez władze fiskalne wówczas ich decyzja jest również 
polityką quasi fiskalną, ponieważ zmienia część kapitałową bilansu banku centralnego 
[Park, 2012]. Istnieją obawy, że polityka quasi fiskalna podważy niezależność banku 
centralnego i zdolność do prowadzenia polityki stabilizacyjnej. 
 Jednocześnie w wyniku polityki niekonwencjonalnej bilans banku centralnego jest 
wystawiony na wyższe od przeciętnego ryzyko. Przyjmowanie w charakterze zastawu 
bardziej ryzykownych aktywów, bezpośrednia interwencja na rynku kredytowym i 
bezpośrednie zasilanie indywidualnych instytucji implikuje ryzyko, szczególnie duże 
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jeżeli banki kupują instrumenty finansowe sektora prywatnego. Ma to miejsce 
zwłaszcza, jeżeli pożyczki są udzielane pod zastaw aktywów, których wartość jest 
trudna do określenia i mogła zostać zdeformowana w wyniku interwencji. 
 Utrzymywanie aktywów długookresowych w bilansach banków centralnych 
wystawia je na ryzyko stopy procentowej, jako że aktywa te były nabywane po 
stosunkowo wysokich cenach w środowisku niskich stóp procentowych. Nieuchronne 
w mniej lub bardziej odległej przyszłości podniesienie stóp procentowych będzie 
oznaczało spadek cen aktywów znajdujących się w bilansie banku centralnego. Jeżeli 
w rezultacie dojdzie do strat lub społeczeństwo się ich obawia potencjalne obciążenie 
podatników z tego tytułu może postawić na porządku dziennym kwestię zaufania do 
banku centralnego. Jeżeli straty te zostaną zrekompensowane przez rządy uzależnienie 
banku centralnego od ministra finansów może podważyć wiarę w jego niezależność. 
Słabnąca wiarygodność oraz obawy o niezależność banku centralnego mogą zachwiać 
wiarą w jego zdolność do kontrolowania inflacji i oczekiwań inflacyjnych [Minegishi, 
Cournede, 2010]. 
 Redystrybucja dochodów. Wpływ niekonwencjonalnej polityki monetarnej na 
dystrybucję dochodów jest przedmiotem wielu kontrowersji, przede wszystkim ze 
względu na ubogie jak dotąd doświadczenia. Polityka monetarna wpływa na dochody i 
wydatki: 

• budżetu centralnego; 

• przedsiębiorstw przemysłowych; 

• banków; 

• towarzystw ubezpieczeniowych; 

• gospodarstw domowych. 
 Elementarna zależność sprowadza się do konstatacji, że niskie stopy procentowe 
korzystnie wpływają na położenie dłużników i negatywnie oddziałują na sytuację 
wierzycieli. Jednak to podstawowe stwierdzenie nie wyczerpuje wszystkich skutków 
ekspansywnej polityki monetarnej dla redystrybucji dochodów. Niektóre kierunki 
oddziaływania są dosyć oczywiste i nie wymagają szerszego komentarza. Na przykład 
budżet korzysta z niskich stóp procentowych dzięki niskim kosztom pożyczania i 
obsługi długu. Natomiast szerszego naświetlenia wymaga wpływ niekonwencjonalnej 
polityki monetarnej na dochody gospodarstw domowych oraz położenie towarzystw 
ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. 
 Polityka monetarna wpływa na dochody gospodarstw domowych zależnie od ich 
cech. 
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1. Polityka monetarna odmiennie wpływa na położenie oszczędzających i 
pożyczkobiorców. Wzrost stóp procentowych jest korzystny dla oszczędzających. 
Ponieważ gospodarstwa bogate oszczędzają zwykle więcej niż ubogie to właśnie te 
pierwsze zyskują na polityce restrykcyjnej i tracą na ekspansji monetarnej. 

2. Niejednorodność gospodarstw domowych w kategoriach głównego źródła 
pozyskiwania dochodów. Większość gospodarstw domowych otrzymuje dochody 
głównie z pracy i tylko dominująca część wpływów nielicznych pochodzi z 
działalności gospodarczej i operacji finansowych. Jeżeli szok ze strony polityki 
monetarnej powoduje szybszy wzrost zysków niż płac nierówności dochodowe 
rosną. 

3. Kanał segmentacji finansowej wynika z faktu, że podmioty prowadzące operacje na 
rynku finansowym wcześniej niż pozostałe odczuwają skutki zmian podaży 
pieniądza, które w pierwszej kolejności wpływają na ceny aktywów, a dopiero z 
pewnym opóźnieniem na ceny dóbr i usług. Tak więc wzrost podaży pieniądza 
powoduje wzrost bogactwa podmiotów bardziej zaangażowanych w rynki 
finansowe. Ponieważ są to również jednostki zamożniejsze mechanizm ten 
implikuje narastanie nierówności. 

4. Kanał portfela. Ekspansywna polityka monetarna silniej wpływa na położenie mniej 
zamożnych gospodarstw, które utrzymują w swoim portfelu prawie wyłącznie 
gotówkę niż podmiotów posiadających inne aktywa. Zasoby gotówki podlegają 
erozji w wyniku inflacji, natomiast przed jej negatywnym oddziaływaniem w 
większym stopniu chronią inne aktywa. 

5. Polityka monetarna odmiennie wpływa na dochody utrzymujących się z pracy 
bogatych i biednych gospodarstw domowych [Airaudo, Bossi, 2014]. 
Gospodarstwa domowe o niskich dochodach są bardziej podatne na wahania 
koniunkturalne i tym samym bardziej korzystają na ekspansywnej polityce 
monetarnej [Coibion i inni, 2012]. 

 Przejęcie korzyści z luzowania ilościowego przez najbogatszych może mieć 
negatywne następstwa dla gospodarki. Po pierwsze, może się przyczynić do odpływu 
kapitału. Dochody osób najzamożniejszych są z reguły wysoko opodatkowane, co 
może prowadzić do ich transferu do rajów podatkowych i poszukiwania lokat 
nieopodatkowanych. Po drugie, zmiany w dystrybucji dochodów mogą zmniejszać 
popyt ze strony gorzej sytuowanych obywateli, którzy w warunkach straty wartości 
realnej dochodów bieżących i oszczędności oraz ze względu na wzrost niepewności w 
niestabilnej sytuacji gospodarczej mogą obrać strategię zaciskania pasa. Po trzecie, 
zmiany w dystrybucji dochodów oznaczają ich transfer od podmiotów o wysokiej 
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skłonności do konsumpcji do gospodarstw domowych o niskiej skłonności do 
wydatkowania. 
 Wprawdzie niekonwencjonalna polityka monetarna wpłynęła na położenie 
wszystkich przedsiębiorstw, to jednak stwarza ona szczególne problemy 
towarzystwom ubezpieczeń na życie i funduszom emerytalnym, zwłaszcza oferującym 
produkty o gwarantowanej stopie zwrotu. 
 Zagrożenie powstaje zwłaszcza w przypadku dłuższego utrzymywania się niskich 
stóp procentowych. Wiele polis ubezpieczeniowych zawieranych jest w perspektywie 
40 lub nawet 50 lat. Ponieważ trudno jest znaleźć aktywa o tak długim terminie 
zapadalności towarzystwa ubezpieczeniowe są wystawione na ryzyko stóp 
procentowych. Obecnie mają one w swoich portfelach stosunkowo dużo aktywów 
zakupionych jeszcze przed wybuchem kryzysu finansowego, zapewniających 
stosunkowo wysoką stopę zwrotu. Jednak w miarę upływu terminów zapadalności 
towarzystwa będą musiały inwestować uwolnione środki według bieżącej niższej stopy 
zwrotu co doprowadzi do spadku rentowności całego portfela. Na przykład oferowana 
przez niemieckie towarzystwa ubezpieczeniowe sięgająca 1,75% stopa zwrotu 
przewyższa stopę zwrotu 10-letnich niemieckich papierów skarbowych wynoszącą 
1,54%, co oznacza, że wykonywanie przeszłych zobowiązań pociągnie za sobą straty. 
Ubezpieczyciele usiłują złagodzić problem poszukując alternatywnych inwestycji o 
wysokiej stopie zwrotu i wprowadzając nowe produkty. Jest to jednak jedynie 
częściowe rozwiązanie, ponieważ większość ubezpieczycieli musi przestrzegać 
narzuconych górnych limitów inwestowania w produkty obciążone wysokim 
ryzykiem. 
 W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń przedsięwzięcia niestandardowe 
muszą spełniać pięć podstawowych warunków: 

1. precyzyjne określenie skali powodowanych przez nie deformacji rynkowych; 
2. zdecydowane przesłanie kierowane do banków komercyjnych, zmuszające je do 

dokapitalizowania i poprawy bilansów; 
3. jednoznaczne przesłanie do zainteresowanych krajów; 
4. poprawa zarządzania w skali światowej; 
5. w Europie niezbędne jest staranne monitorowanie polityki budżetowej i 

ekonomicznej [Trichet, 2013]. 
 

* 
 Przeprowadzona analiza skłania do refleksji ogólniejszej, bowiem rozwój wydarzeń 
nie po raz pierwszy zaskoczył. Powstaje pytanie czy powtarzalność takiej sytuacji 
wynika z niesprawności intelektualnej przedstawicieli profesji ekonomicznej, czy też 
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ma uzasadnienie obiektywne. Pewne argumenty zdają się przemawiać za drugą 
odpowiedzią. Przede wszystkim ekonomiści mają do czynienia ze zmiennością 
przedmiotu poznania, bowiem gospodarka i społeczeństwo podlegają nieustannej 
ewolucji, której kierunki są trudne do przewidzenia. Teoretycznie można byłoby 
przygotowywać się na wszystkie warianty przyszłości. Jednak podejście takie 
oznaczałoby konieczność mało efektywnego zaangażowania olbrzymich środków. 
Zatem biorąc to pod uwagę różnorodne zdarzenia będą nas nadal zaskakiwać. 
 
Bibliografia 

Airaudo M., Bossi L., Trickle-Down Consumption, Monetary Policy, and Inequality, 
http://www.cepweb.org/wp-content/uploads/2014/04/CEP_Atlanta_Fed_Airaudo.pdf 

Auerbach A. J., Implementing the New Fiscal Policy Activism, “American Economic 
Review” 2009, no. 2. 

Auerbach A. J., The Fall and Rise of Keynesian Fiscal Policy, “Asian Economic 
Policy Review” 2012, no. 2. 

Barro R. J., Are Government Bonds Net Wealth?,”Journal of Political Economy” 1974, 
no. 6. 

Bernanke B. S., Monetary Policy and the Global Economy, Public Discussion in 
Association with the Bank of England, London School of Economics, London, 
United Kingdom, 2013 March 25, 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20130325a.htm 
(6.06.2015). 

Bernanke B. S., The Economic Outlook and Monetary Policy, Jackson Hole, Wyoming, 
2010. 

Bernanke B., Gertler M., Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations, 
“American Economic Review” 1989, no. 1. 

Bernanke B. S., Reinhart V. R., Conducting Monetary Policy at Very Low Short-Term 
Interest Rates, "American Economic Review" 2004, no. 2. 

Bernanke B. S., Reinhart V. R., Sack B. P., Monetary Policy Alternatives at the Zero 
Bound: An Empirical Assessment, “Brookings Papers on Economic Activity” 2004, 
no. 2. 

Brainard W. C.,. Uncertainty and the Effectiveness of Policy, “American Economic 
Review” 1967, no. 2. 

Buiter W. H., Tobin J., Fiscal Policy and Monetary Policies, Capital Formation, and 

Economic Activity, “Cowles Foundation Discussion Paper” 1978, no. 512. 



Powojenna ewolucja polityki stabilizowania koniunktury  39 

Cespedes L. F., Chang R., Garcia-Cicco J., Heterodox Central Banking, w: Monetary 
Policy Under Financial Turbulence, ed. L. F. Cespedes, R. Chang, D. Saravia, 
Central Bank of Chile, Santiago 2011. 

Coibion O., Gorodnichenko Y., Kueng L., Silvia J., Innocent Bystanders? Monetary 

Policy and Inequality in the U.S. “NBER Working Paper” 2012, no. 18170. 
Córdoba de G. F., Kehoe T. J., The Current Financial Crisis: What Should We Learn 

from the Great Depressions of the Twentieth Century?, “Federal Reserve Bank of 
Minneapolis Research Department Staff Report” 2009, no. 421. 

Demirguc-Kunt A., Detragiache E., The Determinants of Banking Crises in Developing 

and Developed Countries, “IMF Staff Papers” 1998, no. 1. 
Dewatripont M, Portes R, Macroeconomic Stability and Financial Regulation: Key 

Issues for the G20, http://www.voxeu.org/reports/G20_ebook.pdf 
Dornbusch R., Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political 

Economy" 1976, no. 6. 
Eichenbaum M., Some Thoughts on Practical Stabilization Policy, “American 

Economic Review” 1997, no. 2. 
Elmendorf D. W., Furman J., If, When, How: A  Primer on  Fiscal  Stimulus, The 

Hamilton  Project Strategy Paper, 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008/1/10%20fiscal%20sti
mulus%20elmendorf%20furman/0110_fiscal_stimulus_elmendorf_furman (dostęp 
24 kwietnia 2016 r.). 

Feldstein M., The Role for Discretionary Fiscal Policy in a Low Interest Rate 
Environment, “NBER Working Paper” 2002, no. 9203. 

Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis, “IMF Staff Position 
Note”,2009, no. SPN/09/13. 

Frankel J. A., Expectations and Commodity Price Dynamics: The Overshooting Model, 
“American Journal of Agricultural Economics” 1986, no. 2. 

Global Economic Policies and Prospects, Note by the Staff of the IMF Group of 
Twenty Meeting of the Ministers and Central Bank Governors, London, March 13–
14, 2009. 

Global Impact and Challenges of Unconventional Monetary Policy, „IMF Policy 
Paper“, October 2013. 

Higgs R., Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940s, 
„Journal of Economic History” 1992, no. 1. 

Horton M., Kumar M., Mauro P., The State of Public Finances: A Cross-Country 

Fiscal Monitor, "IMF Staff Position Note" 2009, no. SPN/09/21. 



40  Marek Lubiński 

Ishi K., Stone M., Yahoue E., Unconventional Central Bank Measures for Emerging 
Economies, “IMF Working Paper” 2009, no. 09/226. 

Kollmann W. R., Jan in't Veld J., Fiscal Policy in a Financial Crisis: Standard Policy 
versus Bank Rescue Measures, “American Economic Review” 2012, May. 

Leeper E. M., Walker T. B., Yang S., Government Investment and Fiscal Stimulus in 
the Short and Long Runs, “Journal of Monetary Economics” 2010, no.8. 

Lenza M., Pill H., Reichlin L., Monetary Policy in Exceptional Times, “ECB Working 
Paper Series" 2010, no. 1253. 

Mackenzie G. A., Stella P., Quasi-Fiscal Operations of Public Financial Institutions, 
“IMF Occasional Paper” 1996, no. 142. 

Minegishi M., Cournède B., Monetary Policy Responses to the Crisis and Exit 

Strategies, “OECD Economics Department Working Papers” 2010, no. 753. 
Miron J. A., Bailout or Bankruptcy?, “Cato Journal” 2009, no. 1. 
Mishkin F. S., Is Monetary Policy Effective During Financial Crises?, “American 

Economic Review” 2009, no. 2. 
Montecino J. A., Epstein G., Have Large Scale Asset Purchases Increased Bank 

Profits?, “Political Economy Research Institute Working Paper” 2014, no. 5. 
Mortimer-Lee P., The Effects and Risks of Quantitative Easing, “Journal of Risk 

Management in Financial Institutions” 2012, no. 4. 
Mountford A., Uhlig H., What Are the Effects of Fiscal Policy Shocks?, “Journal of 

Applied Econometrics” 2009, no. 6. 
Neary J. P., Stiglitz J. E., Towards Reconstruction of a Keynesian Economics: 

Expectation and Constrained Equilibria, “Quaterly Journal of Economics” 1983, 
Supplement. 

O’Driscoll G. P. Jr., Money and the Present Crisis, “Cato Journal” 2009, no. 1. 
OECD Economic Outlook. Interim Report, March 2009. 
Palley T. I., Quantitative Easing: A Keynesian Critique, “Investigación Económica” 

2011, julio-septiembre. 
Park G., Central Banks Quasi-Fiscal Policies and Inflation, “IMF Working Paper” 

2012, no. WP/12/14. 
Public Finances in EMU, “European Economy” 2009, no. 5. 
Qianying Ch., Filardo A., He D., Zhu F., International Spillovers of Central Bank 

Balance Sheet Policies, “BIS Papers” 2012, no. 66. 
Reis R., Interpreting the Unconventional U.S. Monetary Policy of 2007-09, 

“Brookings Papers on Economic Activity” 2009, Fall. 



Powojenna ewolucja polityki stabilizowania koniunktury  41 

Report on the Troubled Asset Relief Program—May 2013, Congressional Budget 
Office, May 23, 2013. 

Rochet J-Ch., Tirole J., Interbank Lending and Systemic Risk, “Journal of Money, 
Credit and Banking“ 1996, no. 4. 

Sargent T. J., Wallace N., Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, “Federal Reserve 
Bank of Minneapolis Quarterly Review” 1981, no. 1. 

Skidelsky R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 
2012. 

Smaghi L. B., Conventional and Unconventional Monetary Policy, Keynote Lecture at 
the International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 28 April 2009. 

Summers L. H., Fiscal Stimulus Issues, Testimony before the House Budget 
Committee. Washington, January 29, 2008. 

Taylor J. B., Discretion versus Policy Rules in Practice, “Carnegie-Rochester 
Conference Series on Public Policy” 1993, no. 39. 

Taylor J. B., Reassessing Discretionary Fiscal Policy, “Journal of Economic 
Perspectives” 2000, no. 3. 

Taylor J. B., The Lack of an Empirical Rationale for a Revival of Discretionary Fiscal 

Policy, Annual Meeting of the American Economic Association Session January 4, 
2008. 

Trichet J-C., Unconventional Monetary Policy Measures: Principles—Conditions—
Raison d’ˆetre, “International Journal of Central Banking” 2013, January. 

The State of Public Finances: Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 
Crisis, IMF Fiscal Affairs Department. 

Vale B., The Norwegian Banking Crisis. w: The Norwegian Banking Crisis red. T. G. 
Moe, J. A. Solheim, B. Vale, “Norges Bank Occasional Papers” 2004, no. 33. 

Will U.S. Quantitative Easing End Badly? 
https://www.amundismithbreeden.com/915700.pdf 

World Economic Outlook, April 2009 Crisis and Recovery. 
World Economic Outlook October 2008. Financial Stress, Downturns, and Recoveries, 

IMF,Washington DC 2008. 
100th Annual Report, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington 

2013. 
  



42  Marek Lubiński 

 
 
  



 

Przemysław Pacześ 
 

2. Polityka stabilizacyjna a cykl polityczny 
 
Streszczenie 

 W gospodarce rynkowej wzrost gospodarczy ma charakter cykliczny. W literaturze 
ekonomicznej można odnaleźć argumenty uzasadniające konieczność podejmowania 
prób zmniejszania amplitudy wahań koniunkturalnych, jak również wskazujące 
negatywne skutki działań stabilizacyjnych. Na przestrzeni lat rola i zakres interwencji 
była kwestią sporną. Przyjmując jednak, że polityka antycykliczna przynosi więcej 
korzyści, niż kosztów, trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy do 
stabilizacji koniunktury należałoby wykorzystywać narzędzia polityki fiskalnej, czy 
pieniężnej. Ekonomiści, którym bliższa jest doktryna keynesowska są zwolennikami 
interwencji fiskalnych. Ci, którzy są związani z nurtem liberalnym, będą się skłaniać w 
kierunku większej aktywności władz monetarnych. 
 Podejmowane przez polityków działania dyskrecjonalne rodzą jednak ryzyko 
wykorzystania dostępnych instrumentów w interesie własnym, prowadząc w rezultacie 
do powstania politycznego cyklu koniunkturalnego zamiast do stabilizacji 
koniunktury. W rezultacie koszty takiej polityki antycyklicznej mogą przewyższać 
wynikające z niej korzyści. 
 Jest to szczególnie widoczne w przypadku polityki fiskalnej. Ustrój demokratyczny 
z cyklicznie powtarzającymi się okresami wyborczymi nie jest systemem 
umożliwiającym prowadzenie efektywnej polityki stabilizacyjnej przy wykorzystaniu 
narzędzi polityki fiskalnej.  

Słowa kluczowe: polityka gospodarcza, polityczny cykl koniunkturalny, polityka 
stabilizacyjna, cykl wyborczy  
 

Stabilization policy and political cycle 
 
Abstract 

 In the market economy  the economic growth is the cyclical one. In the economic 
literature we can find arguments which justify the necessity of attempts to decrease the 
amplitude of cyclical fluctuations, as well as arguments indicating the negative effects 
of stability reactions. Over the years, the scope and role of intervention has been the 
sticking point. However, assuming that the anti-cyclical policy brings more benefits 
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than costs, it is difficult to indicate one explicit response to the question, if for the 
stabilisation of economic situation shall we use rather the tool of fiscal policy or  the 
monetary one. Economists who are in favour of Keynes doctrine support the fiscal 
intervention. These who are related to the liberal mainstream will veer towards higher 
monetary authority leadership. 
 The discrecional activities, undertaken by politicians, pose a risk of using the 
available instruments for the self-interest. As a result it can lead to the political 
business cycle instead of economic stabilisation. In effect, the costs of this 
countercyclical policy may outweigh the benefits arising from it. It is especially visible 
in the case of fiscal policy. Democratic system with the recurrent election periods is 
not the system which enables leading effective stabilization policy using fiscal policy 
tools. 

Keywords: economic policy, political business cycle, stabilization policy, electoral 
cycle 
 
Wprowadzenie 

 Rolą stabilizacyjnej polityki państwa jest zapewnienie równowagi w skali 
makroekonomicznej. W szczególności oznacza to dążenie do zapewnienia stabilizacji 
cen oraz wysokiego zatrudnienia. Przedstawiciele różnych szkół ekonomicznych, 
takich m.in. jak ekonomii keynesowskiej, monetaryzmu czy nowej ekonomii 
klasycznej formułują równolegle odmienne i jednocześnie często kolidujące ze sobą 
zalecenia pod adresem polityki stabilizacyjnej państwa. Formułując wskazówki dla 

polityki gospodarczej zwykle nie uwzględniają czynników politycznych.1  
 Teoria politycznego cyklu koniunkturalnego próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy 
demokracja parlamentarna z cyklicznie powtarzającymi się okresami wyborczymi w 
których głosuje się na partie polityczne jest systemem umożliwiającym prowadzenie 
efektywnej polityki stabilizacyjnej. W literaturze dominuje pogląd, iż przeciwnie, 
ustrój ten stanowi dodatkowy czynnik destabilizacji, w efekcie końcowym prowadzący 

do nieoptymalnego wykorzystania zasobów.2 Rodzi się zatem pytanie, czy można 
temu zaradzić, aby w systemie demokratycznym zamiast destabilizacji koniunktury 

                                                      
1 J. Taylor, Stabilization Policy and Long-Term Economic Growth, Stanford University, 1994, 
prepared for the Center for the Economic Policy Research Conference „Growth and 
Development: The Economics of the 21st Century” 
2 T. Persson, G. Tabellini, Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, Harwood Academic 
Publishers, Switzerland, 1990. 
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przedłużać okresy ekspansji gospodarczej i wzrostu aktywności ekonomicznej oraz 
skracać okresy recesji? 
 

1. Współczesna polityka stabilizacyjna  

 Istotą polityki stabilizacyjnej państwa jest jego ingerencja w przebieg cyklu 
koniunkturalnego. Jej celem powinno być wydłużanie okresów wzrostu gospodarczego 

oraz skracanie okresów recesji.3 Efektywna polityka stabilizacyjna jest jednym 
z najważniejszych zadań władz państwowych odpowiedzialnych za politykę 
gospodarczą. Stabilizacja cyklu koniunkturalnego osiągana poprzez ograniczanie 
zmian w zagregowanym popycie przy wykorzystaniu instrumentów polityki fiskalnej 
oraz pieniężnej powinna stanowić istotny wkład decydentów w podnoszenie dobrobytu 
obywateli. 
 W ciągu ostatnich lat kontrowersje budzą sposoby dążenia do osiągnięcia tego celu. 
W drugiej połowie XX w. miały miejsce zmiany w makroekonomii. Do połowy lat 70-
tych XX w. prym wiodło podejście oparte na myśli keynesowskiej z pozbawionym 
oczekiwań modelem IS-LM przy uwzględnieniu krótkookresowej krzywej Philipsa. 
Funkcjonowało założenie, iż polityka fiskalna wraz z polityką pieniężną mogą 
stanowić efektywne narzędzie stabilizacji koniunktury. W okresie rosnącej inflacji, 
przy obniżającej się aktywności gospodarczej w USA w połowie lat 70-tych XX w. 

zaczął się rozwijać monetaryzm.4 Wzięcie pod uwagę racjonalnych oczekiwań 
stanowiło natomiast krok w kierunku nowej ekonomii klasycznej a następnie jej 
modyfikacji łączonych ze szkołą realnego cyklu koniunkturalnego. Przedmiotem 
zainteresowania badaczy stała się skuteczność polityki stabilizacyjnej przy 
wykorzystaniu narzędzi polityki pieniężnej, jak i fiskalnej. Lata 80-te to z kolei 

rozkwit nowej ekonomii keynesowskiej.5 Pomimo różnych modeli i teorii, trudno 
jednak stwierdzić, czy istnieją jakiekolwiek powszechnie akceptowalne teoretyczne 
podstawy, na których powinna opierać się polityka stabilizacyjna.  

                                                      
3 M. Woźniak, Problemy stabilizacyjne w gospodarce: uwarunkowania systemowe, Zeszyty 
Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie, 1992, nr 104, s. 
10-12. 
4 A. Balcerzak, Współczesna polityka stabilizacyjna wobec problemów informacyjnej 
nieefektywności decydentów gospodarczych: przypadek Stanów Zjednoczonych, Zeszyty 
Naukowe nr 6, PTE, Kraków 2008, s. 182-188. 
5 A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000. 
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 Na powyższe pytanie próbowali odpowiedzieć m.in. O. Blanchard, A. Blinder, 

M. Eichenbaum, R. Solow, czy J. Taylor.6 Według wymienionych badaczy nie 
wszystkie problemy teoretyczne znalazły swoje rozwiązanie i nadal istnieje w tym 
zakresie wiele rozbieżności. Według Blanchardta punkt wyjścia powinna stanowić 
neoklasyczna synteza Samuelsona. Łączy ona makroekonomię Keynesa - popytową 
teorię agregatowego popytu i dochodu - z podstawami  mikroekonomii neoklasycznej, 
w szczególności teorii produkcji i podziału. Zakładając, że w krótkim okresie zmiany 
aktywności gospodarczej są implikacją zmian zagregowanego popytu, natomiast w 
długim okresie gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu,  w krótkim okresie wzrost 
deficytu budżetowego powinien skutkować wzrostem produkcji i inwestycji, natomiast 

w długim okresie prowadzić do zmniejszenia wzrostu PKB.7 
 Solow natomiast wskazuje, że rzeczywisty PKB w państwach kapitalistycznych 
zwykle oscyluje wokół trendu wzrostowego. Przesunięcia trendu są następstwem 
oddziaływania czynników podażowych. Impulsy popytowe są z kolei odpowiedzialne 
za oscylacje wokół trendu. Taylor akceptuje model Solowa jako narzędzie do analizy 
zmian potencjalnego PKB w długim okresie. Zakłada, że nie istnieje długookresowa 
odwrotna zależność między inflacją i bezrobociem. Przyjmuje jednak zależności 
wynikające z krótkookresowej krzywej Philipsa oraz znaczenie społecznych 
oczekiwań co do przyszłej polityki gospodarczej. Jego zdaniem oceny polityki 
fiskalnej i monetarnej nie można dokonywać oceniając jedynie zmiany wybranych 

instrumentów. Należy mieć na uwadze serię zmian traktowanych jako całość.8 
 Zdaniem Blinder’a współczesna polityka stabilizacyjna jest oparta o następujące 

założenia:9 

• w krótkim okresie ceny i płace zmieniają się zgodnie  z  krzywą  Phillipsa; 

• w  krótkim  okresie produkt jest uzależniony od popytu; 

• zagregowany popyt bezpośrednio reaguje na impulsy fiskalne oraz na zmiany 
stóp procentowych; 

• prawo  Okuna łączy wzrost produktu ze zmianami bezrobocia; 

                                                      
6 A. Balcerzak, Współczesna polityka stabilizacyjna, op. cit. 
7 Ibidem 
8 J. Taylor, A Core of Practical Macroeconomics, „American Economic Review” 1997, vol. 87, 
no. 2. 
9 A.S. Blinder, Is There  a  Core  of  Practical  Macroeconomics That We  Should All  Believe?, 
„American Economic Review” 1997, vol. 87, no. 2, s. 241-242. 
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Jak zauważa Balcerzak powyższe składowe modelu polityki stabilizacyjnej nie budzą 
kontrowersji i są dobrze znane. Uproszczony schemat polityki stabilizacyjnej 
przedstawia poniższy rysunek: 
 

 
Rysunek 1. Współczesna polityka stabilizacyjna 
Źródło: A. Balcerzak, Współczesna polityka stabilizacyjna…, op. cit, s. 185 
 
 Analizując wykres z punktu widzenia polityki monetarnej można zauważyć, że 
utrzymywanie się inflacyjnej luki PKB w średnim, bądź długim terminie (rzeczywisty 
PKB wyższy od potencjalnego PKB) stanowi źródło presji inflacyjnej. W razie braku 
restrykcyjnej polityki pieniężnej, doprowadzi ona do inflacji. W sytuacji zaistnienia 
recesyjnej luki Okuna sytuacja wygląda odwrotnie. Władze monetarne powinny 
rozluźnić politykę pieniężną, aby osiągnąć wzrost aktywności gospodarczej w celu 

zbliżenia się rzeczywistego PKB do jego potencjalnych wartości.10 Stabilizacyjne 

działania w ramach polityki fiskalnej powinny polegać na dążeniu do  gromadzenia 
nadwyżek budżetowych w czasie występowania inflacyjnej luki PKB oraz 
prowadzeniu polityki ekspansywnej w sytuacji recesyjnej luki PKB. W praktyce 
gospodarczej występuje zazwyczaj ta druga prawidłowość. Świadome działania władz 
fiskalnych ograniczające zagregowany popyt w celu stabilizacji gospodarki, 
zmierzające do redukcji deficytu lub pojawienia się nadwyżek budżetowych nie są 

                                                      
10 Ibidem 
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często obserwowanym zjawiskiem. Nadwyżki budżetowe, o ile powstaną, mają 
najczęściej endogeniczny charakter i nie są efektem działań stabilizacyjnych. 
Restrykcyjna polityka fiskalna jest natomiast prowadzona, gdy stan finansów 
publicznych jest na tyle zły, że nie ma innego wyjścia. Co więcej, z reguły trafia to na 
okres dekoniunktury. Wtedy restrykcje fiskalne są wprowadzane w czasie 
spowolnienia gospodarczego, kiedy zgodnie ze sztuką, należałoby prowadzić politykę 

ekspansywną.11 
 Taki stan rzeczy wynika z faktu, że restrykcje fiskalne są niepopularne i politycznie 
nieopłacalne. W dodatku ich skuteczność ograniczają opóźnienia czasowe. Pomimo 
występowania automatycznych stabilizatorów koniunktury, efektywna polityka 
stabilizacyjna wymagałaby dodatkowych szybkich i właściwie zaadresowanych 
bodźców, które często stoją w sprzeczności z interesem politycznym będącym 
wynikiem fazy cyklu wyborczego. To właśnie kalendarz wyborczy bardzo często 
warunkuje  kształt polityki fiskalnej państwa. Powyższa zależność jest przedmiotem 

badań w ramach teorii politycznego cyklu koniunkturalnego.12 
 
2. Polityczny cykl koniunkturalny a efektywno ść polityki fiskalnej 

 Problematyka politycznego cyklu koniunkturalnego ma swoje źródła na początku 

XX wieku, w badaniach prowadzonych przez M. Kaleckiego.13 Model jego autorstwa 
jest oparty na relacjach dwóch grup społecznych – kapitalistów i robotników, przy 
czym kapitaliści są w stanie wpływać na rząd, który działa w ich interesie. W modelu 
Kaleckiego brak jednak analizy empirycznej. Zakłada on jedynie ideologiczną 
motywację decydentów do obrony interesów kapitalistów. 
 Rozwój badań nad politycznym cyklem koniunkturalnym miał miejsce w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Na literaturę z tego okresu można byłoby patrzeć z 
dwóch punktów widzenia, mianowicie z punktu widzenia ideologicznej bądź 
oportunistycznej motywacji sprawujących władzę polityków, jak również z punktu 

                                                      
11 A. Balcerzak, Polityka antycykliczna, w: Polityka gospodarcza, teoria i praktyka, pod red. B. 
Kryk, ECONOMICUS, Szczecin 2012, s. 178-210. 
12 K. Rogoff, A. Sibert, Elections and Macroeconomic Policy Cycles, “Review of Economic 
Studies” , no. 55, 1998, s. 1-16. 
13 M. Kalecki, Political Aspects of Full Employment, “Political Quarterly” 1943, vol. XIV. 
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widzenia założeń dotyczących oczekiwań społeczeństwa. Biorąc powyższe pod uwagę 

D. Garratt zaproponował podział teorii cyklu politycznego na następujące kategorie:14 

• Czysty (klasyczny) polityczny cykl koniunkturalny 

• Ideologiczny cykl koniunkturalny - teorie silne i słabe 

• Racjonalny polityczny cykl koniunkturalny 
 Czysty polityczny cykl koniunkturalny jest związany z badaniami prowadzonymi 

przez W.D. Nordhausa.15 W jego opinii partie polityczne są zainteresowane przede 
wszystkim zdobyciem i utrzymaniem władzy. Ich podstawowym celem jest 
maksymalizacja głosów zdobytych podczas kolejnych wyborów parlamentarnych. 
Nordhaus zakłada, iż wyborcy mają małą wiedzę o gospodarce oraz „krótką pamięć”. 
W konsekwencji podejmując decyzje wyborcze kierują się obserwowaną stopą 
bezrobocia i  inflacji przy z założenia niezmiennych oczekiwaniach. 
 Model Nordhausa opiera się na wykorzystaniu zależności wynikających z krótko- 
i długookresowej krzywej Philipsa. W celu osiągnięcia sukcesu w wyborach rząd 
powinien zmniejszać bezrobocie bezpośrednio przed wyborami kosztem 
niewspółmiernie wyższej inflacji po wyborach. Polityczny cykl koniunkturalny w 
czystej (klasycznej) postaci to właśnie polityka rządu polegająca na periodycznym 
stymulowaniu okresów prosperity oraz faz recesji.16 
 Teoria Nordhausa była poddawana szerokiej krytyce. Negatywne opinie 
ekonomistów dotyczyły przede wszystkim założenia, iż politycy kierują się wyłącznie 
przesłankami oportunistycznymi. Zarzucano jej brak uwzględnienia osobistych 
przekonań, jako czynnika mogącego mieć wpływ na podejmowane decyzje, co 
zdaniem krytyków spowodowało, iż teoria jest w znacznym stopniu „oderwana od 
rzeczywistości”.17 
 Odpowiedzią na te zarzuty są tzw. teorie ideologiczne, czyli takie, które zakładają 
podział sceny politycznej na partie lewicowe i prawicowe. Partie lewicowe są 
utożsamiane z walką o interesy pracowników, natomiast partie prawicowe z interesami 
przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę fakt, iż w interesie pracowników leży przede 

                                                      
14 D. Garratt, An Analysis Of Political Business Cycle Theory and its Relationship with the New 
Political Macroeconomics, Department of Economics, University of Leicester, “Discussion 
paper in Economics” 1998, no. 98/4. 
15 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of  Economic Studies” 1975,  no. 
42. 
16 Ibidem 
17 A. Alesina A., Comments and Discussion on Nordhaus’s Alternative Approaches to the 
Political Business Cycle, „Brookings Papers on Economic Activity” 1989,  no. 2. 
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wszystkim niskie bezrobocie, priorytetem partii lewicowych jest osiągnięcie dobrobytu 
społecznego przy jak najniższym bezrobociu osiągniętym kosztem wyższej inflacji. 
Partie prawicowe mają z kolei odwrotne preferencje. W przypadku tzw. teorii 
ideologicznych przyjmuje się więc założenie, iż partie polityczne mają zróżnicowane 
priorytety ekonomiczne. Podział ideologicznych teorii cyklu koniunkturalnego na silne 
i słabe jest uwarunkowany okresem wykorzystywania instrumentów polityki 
gospodarczej celem osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Teorie silne, to takie, które 
zakładają nieustanny wpływ na gospodarkę. Ich źródłem są badania prowadzone przez 
D. Hibbsa.18  
 Tradycyjne modele politycznego cyklu koniunkturalnego zostały poddane w 
literaturze ekonomicznej  krytyce z uwagi na retrospektywne oczekiwania wyborców. 
W następstwie powyższego zainteresowanie ekonomistów skupiło się na modelach, w 
których wyborcy formułują racjonalne oczekiwania. Implikacją tego stanu rzeczy było 
pytanie, czy istnieje możliwość występowania politycznego cyklu koniunkturalnego w 
sytuacji, kiedy wyborcy są racjonalni i starają się przewidzieć konsekwencje swoich 
decyzji. 
 Podobnie jak w przypadku modeli tradycyjnych, racjonalne modele politycznego 
cyklu koniunkturalnego można podzielić na dwie podstawowe grupy, biorąc pod 
uwagę kryterium politycznej motywacji decydentów. W przypadku pierwszej grupy, 
do której należy zaliczyć przede wszystkim prace Perssona i Tabelliniego19, 
Cukiermana i Meltzera20, Rogoffa21 oraz Rogoffa i Siberta22 klasyczna hipoteza 
dotycząca oportunistycznych zachowań decydentów została zestawiona z 
problematyką kompetencji polityków oraz asymetrii informacji w warunkach 
prospektywnie zorientowanych wyborców. Przy określonych założeniach dotyczących 
racjonalnego zachowania elektoratu, powyższe modele wskazują na występowanie 
wieloletnich nieregularnych cyklicznych zmian wzrostu gospodarczego i bezrobocia. 

                                                      
18 D. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy, “American Political Science Review” 
1977, no. 71, s. 1467-1487. 
19 T. Persson, G. Tabbelini, Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, Harwood 
Academy, London 1990. 
20 G. Cukierman, A. Meltzer, A Positive Theory of Discretionary Policy, the Cost of Democratic 
Government and the Benefits of a Constitution,  w: “Economic Inquiry” 1986,  no. 24, s. 367-
388. 
21 K. Rogoff, Equilibrium Political Budget Cycles, „American Economic Review”, no. 80, s. 
21-36. 
22 K. Rogoff, A. Sibert, Elections and Macroeconomic Policy Cycles, „Review of Economic 
Studies”, no. 55, s. 1-16. 
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Inflacja zaczyna rosnąć bezpośrednio przed wyborami i pozostaje wysoka przez kilka 
kwartałów po wyborach, a następnie ulega obniżeniu. Decydenci zdobywają większą 
popularność po okresie wzrostu gospodarczego i tracą ją po okresach zwyżkującego 
bezrobocia. Polityczne znaczenie różnych kombinacji relacji powyższych zmiennych 
jest jednak funkcją informacji posiadanej przez wyborców.23 
 Badania nad zagadnieniem ideologicznej motywacji polityków oraz racjonalnych 
oczekiwań wyborców w kontekście problematyki politycznego cyklu koniunkturalnego 

rozpoczął A. Alesina.24 W ramach jego teorii, podobnie jak w modelu klasycznym, 
różne grupy wyborców posiadają różne preferencje w odniesieniu do inflacji i 
bezrobocia. Głosują oni jednak na partię, która zapewni im najwyższą oczekiwaną 
użyteczność. Empiryczną implikacją takiego zachowania są powyborcze 
krótkookresowe zmiany podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak 
bezrobocie – okresowo niższe niż normalnie i wzrost gospodarczy czasowo wyższy niż 
normalnie przez okres około dwóch lat po wyborczym zwycięstwie partii lewicowych 
oraz odwrotny wynik w przypadku zwycięstwa partii prawicowych. Zarówno 
bezrobocie, jak i wzrost gospodarczy powracają do swoich naturalnych wielkości bez 
względu na to, jakie partie sprawują rządy. 
 Istnieje jeszcze trzecia grupa modeli, w ramach której polityczne motywacje 
polityków nie są stałe w czasie. Są uzależnione od pewnych szczególnych 
okoliczności. W ramach tych teorii zakłada się występowanie zarówno motywacji o 
charakterze ideologicznym, jak i oportunistycznym. Politycy wybierają takie narzędzia 
manipulacji, które z jednej strony umożliwi ą osiągnięcie założonego wcześniej celu, z 
drugiej jednak strony nie będą implikować niepotrzebnych kosztów. W ramach tego 
nurtu duże znaczenie ma społeczna popularność poszczególnych partii politycznych, w 
szczególności popularność partii rządzącej w odniesieniu do partii opozycyjnych.  
 Bez względu na rodzaj politycznej motywacji decydentów gospodarczych, 
polityczny cykl koniunkturalny jest wynikiem wykorzystania przez polityków narzędzi 
polityki gospodarczej, przede wszystkim polityki fiskalnej, ale także polityki 
pieniężnej, które prowadzą do cyklicznych zmian parametrów makroekonomicznych 
w sposób dopasowany do kalendarza wyborczego. Sytuacja gospodarcza w okresie 
wyborów jest istotnym determinantem zachowania wyborców, co powoduje, iż może 
mieć wpływ na wyniki wyborów. Wyborcy są z założenia bardziej skłonni zagłosować 

                                                      
23 D. Jula, Economic Impact of Political Cycles – The Relevance of European Experiences for 
Romania, Research Centre on Transition Economics, Universite Pantheon-Sorbonne, 2001, s. 5. 
24 A. Alesina, Macroeconomic Policy in a Two Party System as a Repeated Game, „Quarterly 
Journal of Economics” 1987,  no. 101,  s. 651-678. 
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na decydentów, podczas rządów których ich sytuacja ekonomiczna uległa poprawie. 
Podobnie jak producenci i konsumenci, politycy dążą do maksymalizacji swojej 
funkcji użyteczności i jeśli pominąć ich własny światopogląd, będą prowadzić politykę 

pozwalającą na uzyskanie maksymalnej liczby głosów w kolejnych wyborach.25 
 Z uwagi na fakt, że narzędzia polityki gospodarczej mogą być wykorzystywane w 
celach politycznych, a fazy cyklu koniunkturalnego rzadko współgrają z kalendarzem 
wyborczym, występują trudności w wykorzystaniu tych narzędzi w celu stabilizacji 
koniunktury gospodarczej. Trudności są tym większe, im dane narzędzia są bardziej 
zależne od władzy decydentów politycznych, co w większym zakresie ma miejsce w 
przypadku polityki fiskalnej, niż polityki pieniężnej. Z uwagi na powyższe w polityce 
antycyklicznej powinny być głównie wykorzystywane instrumenty polityki 
monetarnej. Polityka fiskalna powinna stanowić narzędzie służące do tworzenia 
podstaw dla długookresowego wzrostu gospodarczego. Z uwagi na czynniki polityczne 
jest ona bowiem mało efektywna jako narzędzie stabilizacji koniunktury. Wyjątkiem są 
działania stabilizacyjne związane z dużym zagrożeniem głębokim kryzysem i 

długotrwałą recesją.26 
 
3. Wyzwania wobec polityki pieni ężnej 

 Odnosząc się do modelu polityki stabilizacyjnej przedstawionego na rys. 1 oraz 
znaczącej roli polityki pieniężnej w działaniach stabilizacyjnych, należy stwierdzić, że 
władze monetarne powinny  na bieżąco monitorować mającą miejsce presję inflacyjną 
oraz aktywność gospodarczą. Powinno się dążyć do ustalenia relacji aktualnej 
aktywności gospodarczej (produktu rzeczywistego) do potencjalnego PKB (pełne 
wykorzystanie czynników produkcji). Jeśli produkt rzeczywisty będzie istotnie 
odbiegał od produktu potencjalnego, zadaniem władz monetarnych powinno być 
odpowiednie zacieśnianie bądź luzowanie polityki pieniężnej. W efekcie powinno 

nastąpić odpowiednie zwiększenie bądź ograniczenie zagregowanego popytu.27 

 Osiągnięcie efektywności realizowanych działań będzie jednak wymagać 
wyeliminowania, bądź ograniczenia opóźnień czasowych w mechanizmie transmisji, 
czy wpływu oczekiwań podmiotów gospodarczych czy zjawisko niespójności 
w czasie. Są to tradycyjne ograniczenia efektywności polityki pieniężnej. Zakłada się, 

                                                      
25 W.D. Nordhaus, The Political Business…, op.cit. 
26 A. Balcerzak, Polityka antycykliczna…, op. cit. 
27 Ibidem 
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że większość z nich może być ograniczona poprzez zastosowanie  reguł monetarnych, 

które często są zbliżone do reguły Taylora.28 
 Zgodnie z powyższą koncepcją zasadny jest wzrost stopy procentowej, jeżeli 
inflacja przekracza cel inflacyjny bądź kiedy rzeczywisty PKB przewyższa swoją 
wartość potencjalną. Jeśli inflacja jest zgodna z celem oraz nie występują różnice 
pomiędzy rzeczywistym produktem a jego wartością potencjalną polityka monetarna 
powinna być neutralna. Stopa procentowa powinna znajdować się na poziomie 
długookresowej równowagi szacowanej dla długookresowego wzrostu danej 

gospodarki.29 
 Osiągnięcie wysokiej efektywności stabilizacyjnej polityki pieniężnej wymaga 
właściwej oceny aktualnego stanu aktywności gospodarczej oraz jej efektywnego 
prognozowania w przyszłości. Oznacza to konieczność posiadania precyzyjnej wiedzy 
na temat realnie wytworzonego produktu. Niezbędna jest także znajomość produktu 
potencjalnego. Stanowi on punkt odniesienia dla polityki stabilizacyjnej. Jednocześnie 
niezbędne są efektywne narzędzia umożliwiające w razie potrzeby szybkie 
ograniczenie presji inflacyjnej lub zwiększenie zagregowanego popytu, gdy produkt 

rzeczywisty będzie zbyt niski w relacji do jego wartości potencjalnej.30 
 Spełnienie pierwszego z wymienionych warunków może nie być stosunkowo 
trudne. Pomaga temu coraz lepsza jakość dostępnych statystyk makroekonomicznych, 

jak i ekonometrycznych narzędzi prognostycznych.31 Jak jednak widać w praktyce, 
także w tej kwestii ośrodki analityczne nie zawsze są w stanie wypracować 
kompromis. Problemy są jeszcze większe przez konieczność uwzględniania przy 
podejmowanych decyzjach prognoz inflacji oraz bezrobocia. Jest to niezbędne do 

ograniczania ujemnych rezultatów opóźnień czasowych w polityce pieniężnej32. 
Oprócz możliwych błędnych prognoz należy także pamiętać o nierzadkich korektach 
ex post danych makroekonomicznych. Według badań ekonomistów OECD korekty 

                                                      
28 A. Przybylska-Mazur, Reguły polityki pieniężnej a prognozowanie wskaźnika inflacji, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,   
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_A.Przybylska  
Mazur_Regulu_Polityki....pdf 
29 A. Balcerzak, Polityka antycykliczna…, op. cit. 
30 Ibidem 
31 J. Kowalewski, M. Natkowska, Wykorzystanie mapy statystyki krótkookresowej w procesie 
organizacji badań przedsiębiorstw prowadzonych przez statystykę publiczną, „Przegląd 
Statystyczny” 2012,  nr 2. 
32 S. Owsiak, O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z 
polityką fiskalną, Zeszyty Naukowe , PTE, Kraków 2012, nr 12. 
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danych pierwotnych, nawet po kilku latach, przekraczające pół punktu procentowego 
można traktować jako bardzo częste zjawisko. Wszystkie wymienione elementy mogą 
wpływać na trafność antycyklicznych decyzji monetarnych, które zamiast stabilizować 

gospodarkę, mogą się przyczynić do jej dodatkowej destabilizacji.33 
 Określenie wartości potencjalnego produktu wiąże się z jeszcze większymi 
problemami. Wśród ekonomistów panuje zgoda, że istnieje wartość, która określa 
potencjalny produkt danej gospodarki. Istnieje jednak co najmniej kilka procedur jego 

szacowania.34 Metody te mogą dawać odmienne rezultaty. Ponadto na gruncie 
teoretycznym ekonomiści nie są jednomyślni co do możliwości występowania zmian 
potencjalnego produktu danej gospodarki w średnich okresach. Zmiany te mogą być 
wynikiem coraz szybszej transformacji strukturalnej gospodarek wysokorozwiniętych. 
Wynika to z większej częstotliwości pojawiania się szoków technologicznych. Szoki 
podażowe mogą trwale bądź czasowo znacząco zmieniać wielkość potencjalnego 
produktu. Jednak rozróżnienie, czy obserwowana zmiana potencjalnego produktu jest 
trwała, czy ma wyłącznie przejściowy charakter jest bardzo trudne. Błędne uznanie 
przejściowej pozytywnej zmiany potencjalnego produktu za zmianę trwałą może z 
kolei prowadzić do znacznego obciążenia inflacyjnego polityki monetarnej. Korekta 
takiej błędnej polityki implikuje bieżące wysokie koszty w sferze realnej. Problemy te 
stały się przedmiotem dyskusji, jaka toczyła się w niektórych krajach 
wysokorozwiniętych w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Dotyczyła ona 
trwałości przyspieszenia tempa wzrostu produktywności pracy oraz związanych z tym 

dylematów polityki monetarnej.35 
 Źródła niepewności mogą się pojawić także w przypadku kolejnego ważnego 
elementu mającego wpływ na efektywność narzędzi monetarnych. W okresie szybkiej 
transformacji związanej z globalizacją gospodarki może dochodzić do znaczących 
zmian mechanizmów transmisji monetarnej. Mogą one ograniczać skuteczność 
tradycyjnych narzędzi monetarnych. W ostatnim czasie, w badaniach nad 
mechanizmami transmisji, w coraz większej liczbie krajów, dostrzega się zjawisko 
ograniczania związków pomiędzy dynamiką krajowej inflacji a wielkością krajowej 
luki produktu. Jednocześnie notuje się wzrost zależności krajowej inflacji od światowej 
równowagi pomiędzy popytem a podażą. Zjawisko to może sprzyjać stabilizacji presji 
inflacyjnej. Może jednak przyczyniać się również do ograniczania oddziaływania na 

                                                      
33 A. Balcerzak, Polityka antycykliczna…, op. cit. 
34 A. Michałek, Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły 
Taylora, Zeszyt Nr 389, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009. 
35 A. Balcerzak, Polityka antycykliczna…, op. cit. 
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krajową gospodarkę narzędzi monetarnych. Tym samym może prowadzić do 

zmniejszenia efektywności antycyklicznych działań banku centralnego.36 
 Zwiększająca się zależność krajowych procesów inflacyjnych od czynników 
globalnych utrudnia bankom centralnym precyzyjne szacowanie bieżącej relacji 
produktu rzeczywistego do jego wartości potencjalnej. Ponadto ograniczona zostaje 
zdolność banku centralnego do zmniejszania różnicy pomiędzy wielkością produktu 
rzeczywistego a jego wielkością potencjalną. Z uwagi na trudności z precyzyjnym 
określeniem luki popytowej bank centralny może niepotrzebnie powstrzymywać się od 
zacieśnienia polityki monetarnej, pomimo narastającej presji inflacyjnej. 
Długookresową konsekwencją tego stanu może być zwiększenie oczekiwań 
inflacyjnych oraz dopuszczenie do powstania spirali inflacyjnej. Dodatkowo w sytuacji 
zmiany polityki monetarnej, której celem będzie ograniczenie inflacji, może się 
okazać, że antyinflacyjne działania banku centralnego są prowadzone w warunkach 
niskiej wrażliwości inflacji na poziom krajowych stóp procentowych oraz wysokiej 
zależności inflacji od czynników globalnych. W skrajnym przypadku, kiedy krajowe 
procesy inflacyjne są mocno powiązane z globalną luką popytową, w wyniku opóźnień 
w mechanizmie transmisji monetarnej zacieśnienie krajowej polityki monetarnej może 
nie ograniczyć inflacji, natomiast może przynieść negatywne konsekwencje krajowej 
aktywności gospodarczej oraz prowadzić do wzrostu bezrobocia. Oznaczałoby to 
osłabienie efektywności tradycyjnych narzędzi monetarnych oraz duże trudności banku 
centralnego z zachowaniem kontroli nad inflacją. Aby jednak, przy wielu 
ułomnościach i ograniczeniach, dostępne narzędzia mogły zostać efektywnie 
wykorzystane władze monetarne powinny działać niezależnie od bieżącej polityki. 
 
4. Niezależność banku centralnego jako warunek efektywnej stabiliz acji 

 Istnieje szereg teorii wyjaśniających występowanie cyklu koniunkturalnego 
czynnikami politycznymi. Przeważa w nich pogląd, że obserwowane w gospodarce 
wahania różnych wielkości ekonomicznych są indukowane działaniami sprawujących 
władzę polityków, którzy wykorzystując politykę makroekonomiczną dążą do 
osiągnięcia celów politycznych. Dominuje przekonanie, iż decydenci w pierwszej 
kolejności korzystają z instrumentów polityki fiskalnej, choć w literaturze 
ekonomicznej wskazuje się również na możliwość wykorzystywania w tym celu 
polityki monetarnej. Choć analizy w tej materii nie są jeszcze tak zaawansowane, jak 
studia związane z oddziaływaniem przez decydentów na kształt polityki fiskalnej, 

                                                      
36 Ibidem 
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wydaje się, że wielu badaczy z założenia odrzuca możliwość politycznie motywowanej 
manipulacji instrumentami polityki pieniężnej, jeżeli znajduje się ona w gestii 
niezależnego banku centralnego. Założenie, iż w pełni niezależny bank centralny nie 
będzie prowadził polityki procyklicznej może być samo w sobie słuszne. 
Skomplikowane wydaje się jednak wykazanie, że takie banki w ogóle istnieją. W 
literaturze wyróżnia się dwa podstawowe argumenty uzasadniające potrzebę 
niezależności banku centralnego. Twierdzi się, iż niezależny bank centralny prowadzi 
bardziej wiarygodną politykę pieniężną, co powoduje spadek oczekiwań inflacyjnych, 
a w rezultacie niższą inflację. Z drugiej strony niezależny bank centralny 
uniemożliwiając rządzącym wykorzystywanie instrumentów polityki pieniężnej 
przyczynia się do zwiększania stabilności gospodarczej, w odpowiedni sposób 

reagując na prowadzoną przez rząd politykę fiskalną.37 
 Trudno jednak o jednorodną definicję „niezależności” banku centralnego. Według 
Friedmana o niezależności władzy monetarnej można mówić w sytuacji, kiedy byłaby 
ona umocowana w systemie prawnym w taki sposób, aby relacje z rządem były 

analogiczne do relacji, jakie panują pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą.38 A. 
Cukierman, B. Webb i B. Neyapti proponują z kolei ocenę stopnia niezależności banku 
centralnego w skali punktowej, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, jak na przykład 
sposób powołania i odwołania szefa banku centralnego, swoboda wyznaczania 
głównych celów banku, dopuszczalność finansowania deficytu budżetowego, czy 

procedury rozstrzygania sporów na linii bank centralny - rząd.39 Przedstawiona przez 
nich metodologia pozwala na stworzenie listy rankingowej banków centralnych 
poszczególnych państw w zależności od stopnia autonomii, na podstawie której jedne 
banki można uznać za bardziej niezależne od innych. 
 Politycy mają z reguły jednak wpływ nawet na najbardziej „niezależne” banki 
centralne. Zwykle szef banku centralnego jest wskazywany przez prezydenta, lub 
parlament danego państwa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku członków 
zarządu oraz innych kluczowych organów banku, jak na przykład w Polsce Rada 
Polityki Pieniężnej. Choć kreację cyklu politycznego utrudnia umocowanie 
wymienionych organów na kadencje przekraczające kadencję parlamentu, czy głowy 

                                                      
37 S. Eijffinger, J. de Haan, The Political Economy of Central-Bank Independence, Special 
papers in international economics, Princeton University, 1996,  no.19. 
38 M. Friedman, Should There Be an Independent Monetary Authority, w: Yeager  L. B., In 
Search of a Monetary Constitution, Harvard University Press, Cambridge 1962. 
39 A. Cukierman, S. B. Webb, B. Neyapti, Measuring The Independence of Central Banks and 
Its Effects on Policy Outcomes, “The Word Bank Economic Review” 1992,  no. 6, s. 353-398. 
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państwa, co zmniejsza ryzyko wywołania krótkookresowych, politycznie 
motywowanych perturbacji, to jednak takiego ryzyka nie można wykluczyć. W celu 
stwierdzenia, czy banki centralne mogą być współodpowiedzialne za występowanie 
cyklu politycznego, należy więc zbadać natężenie i kierunek zmian w zakresie 
wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej w odniesieniu do okresów 
wyborczych. 
 Pomimo faktu, iż w rzeczywistości gospodarczej trudno odnaleźć w pełni 
niezależne banki centralne, decydenci polityczni mają z pewnością znacznie mniejszy 
wpływ na politykę pieniężną, niż na politykę fiskalną. Z tego powodu wydaje się, że w 
większym stopniu jej narzędzia są wykorzystywane w ramach polityki stabilizacyjnej, 
niż w celu kreacji politycznego cyklu koniunkturalnego.40 

 
5. Polityka stabilizacyjna UE  

 Państwa UE nie prowadzą wspólnej polityki gospodarczej. Poddają się jednak 
rygorom jej unijnej koordynacji. W strefie euro polityka pieniężna jest prowadzona na 
szczeblu ponadnarodowym. Integracja i wymiana gospodarcza a także prowadzone 
krajowe polityki uzależniają wzajemnie od siebie gospodarki państw członkowskich 
UE. W ramach polityki stabilizacyjnej UE istotną rolę odgrywają działania kształtujące 
ład gospodarczy. Dotyczy to w szczególności obowiązku wypełniania kryteriów 
określonych w Traktacie z Maastricht, Pakcie Stabilności i Wzrostu oraz uzgodnień 
będących wynikiem kolejnych umów i procedur będących rezultatem polityki 
instytucjonalnej UE. Celem tej polityki jest dążenie zarówno do konwergencji 
nominalnej, czyli  stabilności cen, stóp procentowych, kursu walutowego i 
zrównoważonego budżetu, jak i celów konwergencji realnej, czyli tempa wzrostu PKB, 

konkurencyjności i rozwoju eksportu.41 
 Politykę pieniężną w UE realizują banki centralne, a w odniesieniu do strefy euro – 
EBC, który koordynuje strategię pieniężną. Strategia ta powinna być zgodna z 
całościową polityką gospodarczą UE, w tym stabilizacyjną w strefie euro. Choć na jej 
postać mają również wpływ czynniki polityczne, trudno się doszukać zależności 
znajdujących oparcie w teorii cyklu politycznego. Istotne są tu interesy gospodarcze 
państw członkowskich, w szczególności państw posiadających największą siłę głosu. 
Oprócz ram wyznaczonych przez traktaty oraz inne dokumenty, na przykładzie 
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58  Przemysław Pacześ 

kryzysu lat 2007-2009 można było zaobserwować, jak polityka stabilizacyjna UE 
działa w praktyce.  
 W okresie kryzysu w pierwszej kolejności polityka stabilizacyjna została 
zapoczątkowana działaniami płynnościowymi EBC i opracowaniem szeregu 
dokumentów wytyczających ścieżkę wyjścia z kryzysu. Komisja Europejska 
zaproponowała nową architekturę rynku finansowego w UE, zarys planu 
przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w sferze realnej oraz działania 
antykryzysowe w skali międzynarodowej. Kolejnym kluczowym dokumentem był 
„Europejski plan naprawy gospodarczej”. W związku z powiększaniem deficytów 
budżetowych Rada UE wyznaczyła nowe, wydłużone terminy redukcji deficytu 

budżetowego dla większości krajów.42 

 W wymienionym planie koncentrowano się na stymulowaniu popytu. Przede 
wszystkim za pomocą wzrostu wydatków rządowych i ulg podatkowych. Przyczyniły 
się one do gwałtownego wzrostu deficytów sektora finansów publicznych i długu 
publicznego w większości państw UE  Były to działania zarówno w ramach unijnej 
polityki pieniężnej, jak i odnoszące się do krajowych polityk fiskalnych. 
 Kolejna faza unijnej polityki stabilizacyjnej rozpoczęła się w 2010 r , w której pod 
presją narastającego długu publicznego zalecono odejście od dotychczasowej polityki 
fiskalnej i od nadzwyczajnego stymulowania popytu oraz powrót do zrównoważonych 
finansów publicznych i redukcji długu. Faza ta miała na celu wykorzystanie ożywienia 
i rosnących dochodów budżetowych do ograniczenia wydatków rządowych. Ich 
racjonalizacja oraz konsolidacja fiskalna miała umożliwi ć redukcję deficytu i długu 
publicznego. Duże znaczenie w tej fazie polityki stabilizacyjnej miały zmiany 
ustrojowe w polityce pieniężnej w strefie euro. Utworzony został Europejski 
instrument stabilności finansowej i Europejski mechanizm stabilności. Odegrały one 
znaczącą rolę w udzieleniu pomocy pożyczkowej dla państw pogrążonych w kryzysie 

i zagrożonych brakiem płynności.43 
 To, że doszło do tak głębokiego kryzysu niektórzy politycy UE wiązali z brakiem 
pogłębionej unii politycznej i fiskalnej, której wspólna polityka fiskalna, wspierając 
jednolitą politykę pieniężną, mogłaby zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się krajów 
UE.  Oprócz uzgodnień zawartych w paktach i traktatach, UE w ramach polityki 
stabilizacyjnej na bieżąco wydaje także zalecenia dla państw członkowskich dotyczące 
kształtowania polityki gospodarczej, choć ich skuteczność jest wątpliwa. 
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6. Długookresowe koszty politycznych uwarunkowa ń polityki 
stabilizacyjnej 

 Wykorzystanie polityki fiskalnej oraz polityki monetarnej do prowadzenia 
bieżących aktywnych działań antycyklicznych wiąże się z wieloma praktycznymi 
trudnościami. Poza wymienionymi wcześniej ograniczeniami dotyczącymi polityki 
pieniężnej, w przypadku polityki fiskalnej są to przede wszystkim cele polityczne, do 
których należy wygrana w kolejnych wyborach. Cykl wyborczy bardzo rzadko 
pokrywa się z fazami wzrostów i spadków aktywności gospodarczej, aby manipulacje 
polityków w zakresie instrumentów polityki fiskalnej mogły mieć działanie 

antycykliczne.44 
 Biorąc pod uwagę dorobek ekonomistów badających wpływ uwarunkowań 
politycznych na efektywność zarządzania gospodarką, można stwierdzić, że zakłócenia 
spowodowane cyklem politycznym najczęściej mają charakter asymetryczny. Mogą 
znacznie częściej prowadzić do nadmiernej stymulacji wielkości zagregowanego 
popytu, czego skutkiem będzie inflacja, niż do nadmiernego ograniczania jego 
wielkości. Zbyt wysoka inflacja może oznaczać narastanie zarówno bezpośrednich 
kosztów inflacji, jak i kosztów pośrednich, związanych z ograniczaniem 

długookresowego potencjału wzrostu gospodarki.45 

 Jeżeli czynniki polityczne wpłyną na sposób prowadzenia polityki stabilizacyjnej 
doprowadzając nawet do niewielkiego ograniczenia długookresowego potencjału 
wzrostowego gospodarki, potencjalne koszty mogą znacząco przewyższyć koszty 
wynikające z wystąpienia krótkookresowego odchylenia realnego produktu gospodarki 
od jego wartości potencjalnej. Problem ten został zilustrowany na rys. 2. 
Przedstawiono na nim stratę produktu wywołaną wystąpieniem cyklu 
koniunkturalnego prowadzącego do odchylenia produktu rzeczywistego od jego 
wartości potencjalnej, która powinna zostać ograniczona w wyniku efektywnych 

działań antycyklicznych państwa.46 

 
 

                                                      
44 Hallenberg M., Vinhas de Souza L., The Political Business Cycles of EU Accesion Countries, 
Tinberger Institute Discussion Paper 2000, no. 085/2. 
45 A. Balcerzak, Polityka antycykliczna, w: Polityka gospodarcza.., op. cit. 
46 Ibidem 
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produkt potencjalny przed podjęciem błędnych działań antycyklicznych 
produkt potencjalny po podjęciu błędnych działań antycyklicznych 
produkt rzeczywisty 
 

Rysunek 2. Strata wywołana niewłaściwą polityką stabilizacyjną 
Źródło: A. Balcerzak, Polityka antycykliczna, w: Polityka gospodarcza, teoria i praktyka, pod 
red. B. Kryk, ECONOMICUS, Szczecin 2012, s. 178-210. 

 
 Z jednej strony może być ona traktowana jako wartość podnosząca dobrobyt 
społeczny, co jest potencjalnie osiągalne na przykład w wyniku sukcesów w sferze 
stabilizacji makroekonomicznej. Z drugiej strony, w sytuacji, gdy prowadzenie polityki 
antycyklicznej jest nieefektywne, gospodarka może być narażona na wystąpienie 
inflacji, która, generując określone koszty makroekonomiczne, może skutkować 
obniżeniem trendu produktu potencjalnego. W wyniku tego może nastąpić 
spowolnienie długookresowego tempa wzrostu gospodarczego. W tym przypadku 
długookresowe koszty związane z wystąpieniem wymienionych zjawisk w polityce 

stabilizacyjnej mogą wielokrotnie przewyższać jej potencjalne korzyści.47  
 
* 

 Bardzo duże ryzyko popełnienia wielu poważnych błędów w polityce 
stabilizacyjnej może budzić wątpliwości co do jej zasadności. Stąd wśród 
ekonomistów należy zwrócić uwagę na wiele głosów krytycznych. Daleko posuniętą 
krytykę postulatów prowadzenia przez państwo aktywnej polityki stabilizacyjnej 

                                                      
47 Ibidem 
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można znaleźć w pracach ekonomistów związanych ze szkołą realnego cyklu 
koniunkturalnego. Ekonomiści ci odrzucają model współczesnej polityki 
antycyklicznej, w którym dokonuje się rozróżnienia na obserwowalny rzeczywisty 
produkt oscylujący wokół nieobserwowalnej długookresowej wartości potencjalnej, 
która jest utożsamiana z linią długookresowego trendu wzrostowego. Według 
zwolenników teorii realnego cyklu koniunkturalnego, w wyniku wystąpienia losowych 
wstrząsów podażowych (wstrząsów technologicznych) dochodzi do zmiany wielkości 
produktu rzeczywistego, który po ustąpieniu szoku lub w wyniku działań 
antycyklicznych z czasem wracałby do swojej wielkości potencjalnej wyznaczanej 

przez trend.48 Według tej koncepcji większość szoków ma charakter trwały, 
przenosząc się na kolejne okresy, co prowadzi do zmian wielkości produktu 
potencjalnego, a więc do przesunięć długookresowego trendu wzrostu gospodarczego. 
Tym samym obserwowane w gospodarce wahania cykliczne stanowią wahania samej 
linii długookresowego trendu. Oznacza to, że widoczne fluktuacje produktu 
rzeczywistego stanowią efekt reakcji racjonalnych podmiotów gospodarczych na 
realne szoki podażowe. W tej sytuacji wszelkiego rodzaju działalność stabilizacyjna 
może doprowadzić również do redukcji zdolności gospodarki do dostosowywania się 
do losowych szoków podażowych. Byłoby to jednoznaczne ze zmniejszeniem 
dobrobytu społecznego.  
 Z drugiej strony wydaje się, że ustrój demokratyczny z cyklicznie powtarzającymi 
się okresami wyborczymi nie jest systemem umożliwiającym prowadzenie efektywnej 
polityki stabilizacyjnej przy wykorzystaniu narzędzi polityki fiskalnej, która jest często 
wykorzystywana przez sprawujących władzę polityków do poprawy koniunktury w 
okresach przedwyborczych. Rozwiązanie tego problemu mogłoby stanowić 
przekazanie władzy fiskalnej i jej koordynacja z polityką monetarną na poziomie UE. 
Jest jednak mało prawdopodobne, że politycy państw członkowskich wyraziliby zgodę 
na odebranie sobie skutecznego narzędzia prowadzenia walki wyborczej, jakie przede 
wszystkim stanowi polityka fiskalna. 
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3. Polityka monetarna a rozwojowe dostosowania stru kturalne 
 
Streszczenie 

 Dorobek naukowy w dziedzinie badania wpływu polityki pieniężnej na sferę realną 
jest bogaty. Przedmiot analizy stanowi tu mechanizm transmisji tej polityki m.in. do 
sektora przedsiębiorstw, przy czym skuteczność tego mechanizmu bywa 
relatywizowana wobec instytucjonalnej dojrzałości gospodarki. Artykuł zawiera 
odmienne podejście do tej kwestii, eksponujące wpływ polityki monetarnej na tę część 
sfery realnej, którą stanowi zagregowana struktura produkcji, nie zaś na 
przedsiębiorstwa działające również w sferze regulacji. Autor formułuje następującą 
tezę: wspomniany wpływ jest z założenia słaby (i to bez względu na instytucjonalną 
dojrzałość gospodarki), ponadto zdeterminowany przez inne rodzaje polityki 
ekonomicznej. Jeżeli optymistycznie przyjąć, że teza ta znalazła potwierdzenie w 
przeprowadzonej analizie, to implikuje ona, iż wpływ polityki pieniężnej na realną 
strukturę gospodarki jest niewielki i może się wahać w zależności od typu sprzężeń, 
jakie tę politykę łączą z polityką fiskalną oraz przemysłową. 

Słowa kluczowe: zagregowana struktura produkcji, polityka monetarna, polityka 
fiskalna, polityka przemysłowa 
 

Monetary Policy and Developmental Structural Adjust ment 
 
Abstract 

 The author boasts a rich scientific output in his study area, which is the influence of 
monetary policy upon the real sphere. The subject of this analysis consists in the study 
of the mechanism of transmitting the said policy onto the corporate sector, whereas the 
effectiveness of that is, on occasions, shown in relation to the institutional maturity of 
the economy. The paper offers a different approach to the above issue, as it exposes the 
influence of the monetary policy upon this part of the real sphere, which comprises the 
aggregate structure of production, not the one (i.e. part of the real sphere) constituted 
by the corporate sector. The author puts forward the following argument: the above 
mentioned influence is, presumptively, weak (irrespective of the institutional maturity 

                                                      
1 Autor jest pracownikiem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
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of economy), and, apart from that, it is additionally determined by other types of 
economic policies. Therefore, if we assume, optimistically, that the presented analysis 
proves the above argument, then the influence of the monetary policy upon the real 
structure of the economy is minute – what is more, it is likely to fluctuate, depending 
on the nature of links the monetary policy has with both fiscal, and industrial policies. 

Keywords: aggregate structure of production, monetary policy, fiscal policy, industrial 
policy 

 
1. Schemat analizy 

 W literaturze poświęconej problematyce pieniądza istnieje pogląd, że aby 
zanalizować wpływ polityki banku centralnego na sferę realną, wystarczy zbadać 
mechanizm transmisji tej polityki do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność 
wytwórczą. Brane są przy tym pod uwagę z jednej strony kanały: pieniężny, 
kredytowy i racjonowania pożyczek, z drugiej zaś cechy charakteryzujące firmy (m.in. 
koncentracja zadłużenia, wielkość przedsiębiorstwa i stopień koncentracji technicznej, 

struktura własnościowa i branżowa)2. Tymczasem pobieżne już spojrzenie na tę 
kwestię prowadzi do wniosku, iż w omawianym przypadku mamy do czynienia nie 
tyle z kryterium sfery gospodarki, ile typu podmiotów, do których jest adresowany 
mechanizm transmisji polityki pieniężnej.  
 Te dwa kryteria wcale nie są tożsame, gdyż przedsiębiorstwo produkcyjne jako 
takie funkcjonuje równocześnie w sferze realnej (np. poziom i struktura nakładów oraz 
wyników), jak również w sferze regulacji (m.in. procesy informacyjno-decyzyjne, 
gospodarka finansowa). Oznacza to, że w istocie kanały mechanizmu transmisji 
prowadzą do obu tych sfer. Ponadto niewiele da się powiedzieć o rzeczowej strukturze 
gospodarki i rozwojowych jej zmianach, jeżeli analityk ogranicza pole widzenia 
jedynie do procesów zachodzących wewnątrz organizacji rynkowych. Struktura ta 
bowiem jest bytem ekonomicznym, którego zakres wybiega poza realne procesy 
odbywające się w przedsiębiorstwie. Traktując firmę jako ogniwo oddziaływania 
polityki pieniężnej, należałoby przekroczyć granicę wspomnianych procesów i 
uchwycić prawidłowości rządzące rodzajową strukturą produkcji, która jest 
agregowana na różnych szczeblach gospodarki. Kontynuując ten sposób rozumowania, 

                                                      
2 P. Boguszewski, Przemiany w sektorze dużych i średnich firm w Polsce a oddziaływanie 
polityki monetarnej, referat na XXII Konferencję Naukową NBP pt. Reformy strukturalne a 
polityka pieniężna, Falenty 2002; A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008. 
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można postawić pytanie: czy i jaka zależność istnieje między polityką monetarną a 
dostosowaniami struktury rzeczowej oraz czym jest ona uwarunkowana? 

 W literaturze nie ma zgody co do siły oddziaływania polityki pieniężnej na 
zdarzenia realne w gospodarce. Oprócz optymistycznych poglądów w tej dziedzinie 
(dotyczących co najmniej krótkiego okresu), w odniesieniu do rynków wschodzących 
istnieją opinie, które umniejszają efektywność rozchodzenia się impulsów 

pieniężnych3. W przypadku tych ostatnich akcentuje się pewne czynniki o 
negatywnym znaczeniu dla zjawiska propagacji, takie jak np. duży udział środków 
własnych firm w finansowaniu inwestycji, utrzymywanie przez banki stosunkowo 
dużych portfeli aktywów o wysokim stopniu płynności czy procesy konsolidacji w 
systemie bankowym. Przykładowo wymienione czynniki zwykle uznaje się za 
determinanty mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. 
 Nie jest to jedyne możliwe podejście do tego mechanizmu. Wpływ polityki 
monetarnej na rzeczową strukturę gospodarki jest bowiem zdeterminowany przede 
wszystkim przez warunki instytucjonalno-systemowe, do których można zaliczyć 
jakość procesów rynkowych oraz inne rodzaje polityki ekonomicznej. Uwarunkowania 
te wydają się mieć pierwszorzędne znaczenie, gdyż określają one kształt wszelkich 
innych ( w tym poprzednio wymienionych) determinant mechanizmu transmisji.  
 Pierwsze uwarunkowanie jest oczywiste: w gospodarce rynkowej mechanizm 
poziomej koordynacji decyzji, które są podejmowane przez prywatne podmioty, 
rozstrzyga poprzez oddolne dostosowania o strukturze rzeczowej. Im mniejsze są 
niedoskonałości rynku (np. w formie deformacji cen produktów), tym lepiej realizuje 
on to zadanie. Zasada ta dotyczy w równej mierze zarówno rynku dóbr rzeczowych, 
jak i rynku pieniądza, którego funkcjonowanie jest w pełni interpretowane m.in. przez 
znany model konkurencji oligopolistycznej Montiʾego i Kleina. Równocześnie w 
każdej gospodarce istnieją dostosowania strukturalne, odgórnie indukowane przez 
mechanizm koordynacji pionowej, czyli za pomocą polityki ekonomicznej. Ostatecznie 
więc struktura rzeczowa zależy również od charakterystyki wzajemnych sprzężeń, 

                                                      
3 B. S. Bernanke, M. Gertler, Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy 
Transmission, “NBER Working Paper” 1995, no. 5146; R. Kokoszczyński, Czynniki 
strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, „Bank i 
Kredyt” 2002, nr 11-12; J. Żyżyński, System finansowy a gospodarka realna: między 
służebnością a wyobcowaniem, „Ekonomista” 2006, nr 4; N. Cetorelli, L. S. Goldberg, Banking 
Globalization, Monetary Transmission, and the Lending Channel, „NBER Working Paper” 
2008, no. 14101. 
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jakie występują między rodzajami tej polityki, one też stanowią przedmiot 
prowadzonej analizy. 
 Schemat analizy przedstawiono w uproszczeniu na rysunku 1, pomijając m.in. 
zarówno instytucjonalne, jak i rzeczowe oddziaływania  środowiska zewnętrznego 
(międzynarodowego) na gospodarkę. Omówienie schematu ograniczono na razie do 
podstawowych jego składników ujętych w figurach geometrycznych, natomiast 
szczegółowa analiza poszczególnych sprzężeń (oznakowanych od 1 do 9) zostanie 
przeprowadzona w kolejnym punkcie rozważań.  
 

 
Rysunek 1. Determinanty wpływu polityki pieniężnej na rzeczową strukturę 
gospodarki 
Źródło: Opracowanie własne.  
 
 Istotnym elementem rysunku 1 jest rzeczowa struktura gospodarki, mająca trzy 
wymiary: mikro (grupy towarowe i asortymenty), mezo (branże i gałęzie) oraz makro 
(działy), przy czym dwa ostatnie powstają wskutek agregacji wymiaru mikro. Poniżej 
zaznaczono kilka rodzajów polityki ekonomicznej, wśród których poczesne miejsce 
zajmuje polityka systemowa; w jej ramach władze ustawodawcze i wykonawcze 
ustalają instytucjonalne zasady polityki bieżącej, operacyjnej (pieniężnej, fiskalnej i 
przemysłowej). Ta ostatnia może się zmieniać w krótkim lub średnim okresie i jest 
prowadzona w aktualnie istniejących ramach instytucjonalnych, narzucających na 
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wszystkich uczestników określone reguły gry. Przykładem tych reguł jest system 
ciężarów podatkowych, podczas gdy bieżąca polityka fiskalna może zmieniać 
rozłożenie tych ciężarów między różnymi grupami społecznymi. 
 Problem ten można jeszcze inaczej zinterpretować. Otóż w polityce fiskalnej można 
wyróżnić dwa zasadnicze aspekty. Pierwszy dotyczy zasad (reguł) prowadzenia 
operacji w obszarze publicznych zasobów i strumieni pieniężnych po stronie zarówno 
dochodów, jak i wydatków. Zasady te są zakorzenione w dorobku naukowym 
makroekonomii, po części zaś wynikają one z regulacji ustawowych, które są domeną 
parlamentu. Ponieważ reguły prowadzenia operacji pieniężnych przyjmują formę 
instytucji, ich kreacja odbywa się w obszarze polityki systemowej. Drugi aspekt 
polityki fiskalnej rządu jest związany z kształtowaniem stóp podatkowych, mającym 
miejsce w ramach wspomnianych reguł. Stopy te są instrumentem realizacji bieżącej 
polityki rządu, a ich wzrost lub spadek wywiera pewien wpływ na produkcję, 
zatrudnienie i realny dochód narodowy.    
 Jeżeli w praktyce pojawiają się rozbieżności miedzy oczekiwaniami władz m.in. 
fiskalnych lub monetarnych a występującymi rezultatami ekonomicznymi, to w 
następnym okresie polityka bieżąca może zwrotnie wpływać na politykę systemową. 
Powodem jest fakt, iż suboptymalne rezultaty polityki operacyjnej mają swe źródło w 
źle zaprojektowanych regułach gry, które wymagają korekty. Przykładem w tej 
dziedzinie jest nadciągające zagrożenie kryzysem walutowym w sytuacji, gdy w 
gospodarce obowiązuje reżim kursu stałego. W celu przeciwdziałania temu zagrożeniu 
należy wprowadzić zasadę kursu płynnego, który poprzez ryzyko kursowe ograniczy 
dopływ zagranicznego kapitału spekulacyjnego, zmniejszy skalę zadłużania się 
podmiotów gospodarczych za granicą, a także zredukuje prawdopodobieństwo 
spekulacyjnego ataku na walutę danego kraju. 
 Przedstawiony na rysunku 1 schemat analizy wskazuje, że polityka systemowa nie 
jest bezpośrednio sprzężona z rzeczową strukturą gospodarki. Jednak polityka ta 
stanowi punkt wyjścia w analizie ze względu na to, iż w jej ramach władze 
ustawodawcze i / lub wykonawcze projektują: cele, charakter, instrumenty oraz 
podmioty poszczególnych polityk operacyjnych; są to zarazem kryteria wyróżnienia 
typów polityki pieniężnej, fiskalnej lub przemysłowej. Wspomniane typy polityki są o 
tyle realistyczne, że odzwierciedlają zarówno pewne założenia modeli ekonomicznych, 
jak i niektóre rozwiązania aplikacyjne, nie reprezentują one jednak żadnego przypadku 
polityki ekonomicznej zastosowanej w konkretnej gospodarce. Należy również 
podkreślić, że prowadzona w konwencji ekonomii normatywnej analiza nie znajduje 
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odniesienia do krajów skupionych w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, i to 
co najmniej z trzech powodów. 
 Po pierwsze, Europejski Bank Centralny ma wyraźnie sprecyzowany cel inflacyjny 

i cieszy się zarówno funkcjonalną, jak i instytucjonalną niezależnością4, a takie 
rozstrzygnięcia nadmiernie krępowałyby ramy prowadzonej analizy. Ponadto 
dotychczas nie ustalono w zadowalającym stopniu algorytmów w dziedzinie interakcji 
między decyzjami Zarządu oraz Rady Gubernatorów EBC a decyzjami narodowych 
banków centralnych. 
 Po drugie, podobnie ograniczający wpływ na analizę miałoby rozwiązanie, które 
polega na braku koordynacji polityki monetarnej EBC i polityki fiskalnej prowadzonej 

przez rządy w krajach członkowskich EUGiW5.  
 Po trzecie, prawne regulacje EUGiW precyzują ramy polityki konkurencji oraz 
publicznej pomocy dla przedsiębiorstw, która może być udzielana w obszarze polityki 
przemysłowej. Przyjęcie w analizie tych sztywnych ram wykluczyłoby z dyskursu 
pewne typy tej ostatniej.  

 
2. Typy bie żącej polityki ekonomicznej 

 Przedstawione na rysunku 1 sprzężenie (1) to zależność między polityką systemową 
a polityką pieniężną, przesądzająca już z góry o sile oddziaływania polityki banku 
centralnego na zagregowaną strukturę produkcji głównie poprzez ogólne cele, reżim 
kursowy oraz stopień niezależności władz monetarnych. 
• Polityka dualizmu celów. W tym przypadku istnieją dwa wzajemnie 
komplementarne cele: stabilizacja siły nabywczej pieniądza za pomocą wewnętrznej 
równowagi monetarnej, eliminującej popytową presję inflacyjną, a także dbałość o 
wysoki wzrost gospodarczy. Pozostawiając na uboczu kwestię stopnia zbieżności obu 
celów, warto podkreślić, że umieszczenie w kompetencjach banku centralnego troski o 
zwiększanie produktu krajowego koresponduje z innymi rozwiązaniami, które 
zwiększają jego wpływ na strukturę rzeczową. Chodzi m.in. o aktywną politykę 
kursową mającą pewne implikacje dla bilansu handlowego kraju, i to zarówno w 
okresie krótkim (saldo wymiany towarów i usług), jak i w długim (ewentualny import 

                                                      
4 The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt 2004; A. Sławinski (red.), 
Polityka pieniężna, C. H. Beck, Warszawa 2011; European Banking Sector. Facts and Figures 
2012, European Banking Federation, Brussels, October 2012. 
5 K. Masuch, C. Brand, The ECBʾS Monetary Policy and its Relation to Fiscal Policy, „Bank i 
Kredyt” 2002, nr 11-12. 



Polityka monetarna a rozwojowe dostosowania strukturalne  71 

zaawansowanych technologii z odroczonym skutkiem produkcyjnym). Nie bez 
znaczenia jest również określona współodpowiedzialność banku centralnego i rządu za 
dynamikę sfery realnej, lecz przy precyzyjnie, ustawowo zaprojektowanej koordynacji 
działań władz monetarnych i fiskalnych. 
•  Polityka celu inflacyjnego. W omawianym typie polityki pieniężnej jej cel staje się 
kategorią autonomiczną, niezależną od celów gospodarczych państwa, których 
realizacja może uzyskać wsparcie banku centralnego jedynie wówczas, gdy nie 
pozostaje ona w sprzeczności z utrzymaniem stabilnego poziomu cen. Wynika stąd, że 
już poprzez określenie ogólnych celów polityki następuje osłabienie wpływu banku 
centralnego na rzeczową strukturę gospodarki, zachowanie bowiem równowagi 
wewnętrznej nie ma zobiektywizowanego, bezpośredniego związku z kreacją realnego 
produktu krajowego (nawiasem mówiąc, może on być zrównoważony przez popyt 
zagregowany również przy niewielkim wolumenie i złej, przestarzałej strukturze o 
skromnym udziale produktów medium-tech lub high-tech). Logiczną konsekwencją w 
omawianym przypadku jest ograniczanie się banku centralnego do elastycznej polityki 
stóp procentowych, w warunkach płynnych kursów walut i incydentalnych operacji 
walutowych, które m.in. zmierzają do neutralizacji wpływu przyrostu rezerw 
dewizowych na podaż pieniądza krajowego. Kolejną cechą polityki monetarnej jest 
całkowita, formalna niezależność władz pieniężnych, która – oprócz ogólnie znanych 
pozytywów – staje się jednak do pewnego stopnia przegrodą oddzielającą te władze od 
zdarzeń realnych. 
 Sprzężenie (2) reprezentuje zależność między polityką systemową a polityką 
fiskalną. W konsekwencji zaprojektowania określonych zasad polityki fiskalnej można 
wyróżnić następujące jej typy. 
• Polityka dużego budżetu. Jest oczywiste, że ponieważ podmiotem polityki fiskalnej 
jest rząd, wybiera on typ polityki, pozostający w zgodzie z programem partii (lub 
koalicji), której emanacją jest władza wykonawcza. Jeśli wi ęc mamy do czynienia z 
rządem socjaldemokratycznym (lub z konserwatywną hybrydą o nachyleniu 
socjalnym), to z natury rzeczy preferuje on tzw. duży budżet, w którym dochody 
fiskalne są gromadzone dzięki wysokiej stopie obciążenia dochodu narodowego 
podatkami. Jeżeli tylko historycznie utrzymujący się deficyt nie jest zbyt znaczny, to 
rząd dzieli wydatki między cele socjalne, produkcyjne oraz obsługę długu publicznego, 
przy czym finansowanie zakupów w sektorze prywatnym ma w istocie charakter 
rezydualny. Stąd aktywne kształtowanie popytu globalnego pozostaje raczej w sferze 
intelektualnych pomysłów, dotyczących stabilizowania koniunktury gospodarczej. 
Nieodłączną cechą polityki dużego budżetu są znaczne, zmienne w czasie pożyczkowe 
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potrzeby rządu, aczkolwiek na długą metę dług publiczny narasta kumulatywnie ze 

względu na zwyczajowe jego rolowanie6.  
• Polityka małego budżetu. Rząd o liberalnej proweniencji hołduje zasadzie wolności 
gospodarczej i nieskrępowanej przedsiębiorczości jednostek, a w konsekwencji 
również powiązania indywidualnej aktywności z systemem nagród, których źródłem 
jest rynek. Odżegnując się od dyskrecjonalnego, antycyklicznego alokowania środków 
oraz od finansowania programów socjalnych, rząd prowadzi politykę opartą przede 
wszystkim na regule trwałego obniżania krańcowych stóp podatkowych. W rezultacie 
powinno to zapewnić większe zaangażowanie aparatu wytwórczego i siły roboczej, a 
zdynamizowanie realnego dochodu zaowocuje w postaci zwiększenia wpływów 
fiskalnych, które pokryją przejściowo powstały deficyt. Wynika stąd, że zjawisko 
deficytu budżetowego jest traktowane jako ogólnosystemowy koszt, którego 
zaistnienie jest niezbędne do zmniejszenia luki dochodowej (income gap) Phillipsa lub 
nawet do zwiększenia potencjalnego dochodu realnego. Ponadto ponieważ w 
omawianym przypadku deficyt nie jest ani trwały, ani zbyt głęboki, rząd bez trudu 
ogranicza swe potrzeby pożyczkowe. 
 Sprzężenie (3) to zależność między polityką systemową a polityką przemysłową. 
Jeżeli przyjąć, że ta ostatnia oznacza kreowanie przez rząd celów bezpośrednio 
odnoszonych do sfery realnej oraz instrumentów ich realizacji, to od razu można 
wyeliminować z analizy politykę makroekonomiczną jako szczególny typ polityki 

przemysłowej, który ma ułatwić i usprawnić oddolne dostosowania strukturalne7. W 
rezultacie do omówienia pozostają następujące typy polityki przemysłowej. 
• Polityka aktywna: charakter strategiczny, selektywne decyzje administracji z 
udziałem narzędzi bezpośredniej ingerencji, polityka programująca (ex ante) zmiany 
strukturalne. W tym przypadku mamy do czynienia z rozstrzygnięciami 
długookresowymi, przesądzającymi przede wszystkim o alokacji zasobów 
inwestycyjnych o charakterze rozwojowym. Zakłada się, że dla potrzeb rządu 

                                                      
6 K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; A. Wernik, Finanse publiczne. 
Cele, struktury, uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.  
7 Zob. M. Cimolli, G. Dosi, J. E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development: The 
Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford 2009; D. 
Rodrik, Industrial Policy: Donʾt Ask Why, Ask How, “Middle East Development Journal” 2009, 
vol. 1, no. 1; D. Rodrik, Industrial Policy for the Twenty-First Century, UNIDO 2004; H. Pack, 
K. Saggi, The Case for Industrial Policy: A Critical Survey, “World Bank Working Paper 
Series” 2006, no. 3839; K. Warwick, Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New 
Trends, “OECD Science, Technology, and Industry Policy Papers” 2013, no. 2.  
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konieczne jest opracowanie długofalowej wizji i określenie podstawowych problemów 
wymagających strategicznych wyborów strukturalnych. Istotę długookresowej polityki 
przemysłowej upatruje się w aktywnym antycypowaniu wyzwań przyszłości, mających 
swe źródło również w zewnętrznym otoczeniu gospodarki narodowej. Administracja 
rządowa formułuje bardziej lub mniej selektywne priorytety (wertykalne decyzje) o 
charakterze podmiotowym, przedmiotowym, regionalnym, a także ze względu na 
kierunki produkcji i zbytu (kraj-zagranica). W celu ich realizacji wykorzystywane są 
głównie narzędzia bezpośrednio ingerujące w strukturę rzeczową, takie jak np. zakupy 
rządowe, koncesje i zezwolenia, konsolidacja podmiotów gospodarczych, gdyż (w 
założeniu) najlepiej służą one wdrażaniu wizji administracji publicznej. Wszystko to 
przesądza o programowaniu przez rząd zagregowanej struktury produkcji, przez co 
rola rynku w tej dziedzinie staje się wtórna. 
• Polityka pasywna: charakter krótkookresowy, decyzje nieselektywne, narzędzia 
ingerencji pośredniej, polityka korygująca (ex post). W omawianym przypadku 
polityka przemysłowa jest słabo ukierunkowana (non-target policy), co oznacza, że w 
istocie pomoc inwestycyjną może otrzymać każdy podmiot, który zamierza ponieść 
nakłady kapitałowe, zaś udogodnienia eksportowe pozyska bez wyjątku każdy, kto 
staje się uczestnikiem rynku światowego itp. Jest to rezultat braku projektowania 
strategii (wizji) struktury rzeczowej, polityka przemysłowa zaś stanowi w tym 
przypadku bieżącą, doraźną odpowiedź na wciąż nowe wyzwania rozwojowe. 
Nieselektywny (horyzontalny) sposób formułowania przez rząd decyzji nie dotyczy 
wszakże sfer o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, np. przemysłów: 
zbrojeniowego lub kosmicznego, wobec których stosowane są instrumenty 
bezpośredniej ingerencji, dodatkowo wspierane za pomocą redystrybucyjnych 
transferów finansowych. We wszystkich pozostałych sferach polityka przemysłowa 
odgrywa rolę wtórną w stosunku do rynku, dostarczającego firmom informacji 
cenowej niezbędnej do dokonania wyborów alokacyjnych. Zadanie polityki 
przemysłowej sprowadza się zatem do korygowania tych zdarzeń, które mając związek 
z zagregowaną strukturą produkcji, wymykają się spod obiektywnie pożądanego 
wpływu rynku. 
 
3. Polityka fiskalna i przemysłowa a polityka pieni ężna 

 Przechodząc do omówienia sprzężeń (5) oraz (6), które wywierają bezpośredni 
wpływ na sprzężenie (9), trzeba zaznaczyć, że już w samej polityce pieniężnej tkwią 
ograniczenia jej oddziaływania na rzeczową strukturę gospodarki. Sprawą o 
pierwszorzędnym znaczeniu jest logika polityki celu inflacyjnego, implikująca 
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istnienie w ramach tej polityki rozwiązań, które niejako w sposób naturalny oddzielają 
władze monetarne od zdarzeń realnych. Jak wiadomo, dążenie tych władz do 
stabilizacji cen jest podyktowane m.in. ograniczeniem niepewności w gospodarce, 
utrudniającej podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji co do przyszłości; nie 
bez znaczenia jest również staranie o łagodzenie konfliktów, dzielących poszczególne 
grupy społeczne walczące o utrzymanie własnych dochodów na poziomie 
wyrównującym skutki inflacji. W literaturze przyjmuje się, że polityka bezpośredniego 
celu inflacyjnego jest oparta na pięciu filarach: a) braku innych kotwic nominalnych, 
b) instytucjonalnym obowiązku utrzymywania stabilnych cen, c) braku „dominacji 
fiskalnej”, d) niezależności banku centralnego w wyborze instrumentów polityki 

pieniężnej oraz e) przejrzystości polityki i poddawaniu się publicznej ocenie8.   

 W tak zaprojektowanej polityce monetarnej istnieje jedynie ukryty związek między 
realizacją celu inflacyjnego a wzrostem w sferze realnej: na długą metę utrzymywanie 
stabilnego poziomu cen sprzyja utrwaleniu znacznej aktywności gospodarki. Jeżeli 
jednak na krótką metę władze monetarne koncentrują się wokół osiągnięcia celu 
inflacyjnego, to może się zdarzyć, iż zastosowanie restrykcji monetarnych negatywnie 
wpłynie na produkt krajowy i zatrudnienie, umykając z pola widzenia banku 
centralnego. Nie jest on bowiem zainteresowany dynamiką sfery realnej, w tym 
rzeczowej struktury gospodarki. Chociaż władze monetarne planują wpływ polityki 
pieniężnej na popyt zagregowany i wydatki globalne, które z kolei kształtują wolumen 
produktu krajowego, to jednak w omawianym przypadku czynią to wyłącznie z punktu 
widzenia monetarnych i popytowych źródeł inflacji. Natomiast rozwojowe 
dostosowania strukturalne są tu traktowane jako uboczny efekt użycia określonych 
instrumentów polityki pieniężnej (głównie stóp procentowych).  
 Kolejne samoograniczenie polityki celu inflacyjnego polega na tym, że w 
warunkach elastycznych, płynnych kursów walutowych władze monetarne oddziałują 
na nie przede wszystkim za pomocą stóp procentowych, rezygnując z innych 
instrumentów mieszczących się w ramach aktywnej polityki kursowej. W rezultacie 
polityka pieniężna ma mniejszą moc oddziaływania na eksport netto i, jak się okaże, 
rodzajową strukturę produkcji.  

                                                      
8 P. M. Geraats, Central Bank Transparency, “The Economic Journal” 2002, vol. 112, no. 483; 
P. Jenkins, Communication: A Vital Tool in the Implementation of Monetary Policy, “Bank of 
Canada Review”, Spring 2005; A. Wojtyna, Demokratyczna kontrola nad polityką banku 
centralnego – kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski, „Ekonomista” 2002, nr 5; F. S. 
Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002. 
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 Jeżeli spadają krajowe realne stopy procentowe, to wówczas depozyty bankowe 
nominowane w walucie krajowej stają się mniej atrakcyjne w porównaniu z 
depozytami nominowanymi w walutach obcych. W następstwie tej prawidłowości 
wartość depozytów w walucie krajowej spada wobec lokat utrzymywanych w innych 
walutach, równocześnie pieniądz wewnętrzny ulega deprecjacji. Powoduje to z kolei, 
iż na rynku globalnym dobra krajowe są tańsze niż dobra zagraniczne, czyli wzrasta 
wartość eksportu netto oraz produktu krajowego. W przypadku wzrostu krajowych 
realnych stóp procentowych, zależności przyczynowo-skutkowe są odwrotne, 
przynosząc aprecjację waluty wewnętrznej, spadek wartości eksportu netto i (ceteris 

paribus) produktu krajowego brutto. 
 Trzeba pamiętać, że zarysowany wpływ stóp procentowych i, w następstwie, 
kursów walutowych na zmiany eksportu netto ma wymiar zarówno krótko, jak i 
długookresowy. Na krótką metę chodzi po prostu o kształtowanie się salda wymiany 
towarów i usług oraz jego związek z realnym dochodem narodowym. Na dłuższą metę 
natomiast wartość eksportu netto oraz rzeczowa struktura importu wywierają widoczny 
wpływ na rodzajową strukturę produkcji. Mianowicie, jeżeli w strukturze importu 
dominują dobra zaopatrzeniowo-inwestycyjne będące nośnikami postępu 
technicznego, to z odroczeniem pojawią się w gospodarce  korzystne  zmiany struktury  
rzeczowej: wzrośnie udział produktów medium-tech i high-tech agregowanych na 
poziomie mezo oraz makro. W tej sytuacji utrzymujący się ujemny eksport netto nie 
jest niczym nagannym, gdyż ma on charakter przejściowy i dzięki zmianom 
strukturalnym otrzyma w przyszłości wartość dodatnią, powiększając i modernizując 
PKB.  
 Przedstawione prawidłowości komplikują się, jeśli uwzględnić fakt, że na kursy 
walutowe mają wpływ nie tylko krótkookresowe stopy procentowe banku centralnego, 
lecz również długookresowe stopy rynków finansowych. Te ostatnie bowiem 
wyznaczają rentowność skarbowych papierów dłużnych, które przyciągają kapitał 
obcy. Przy dużym ryzyku kursowym (zwłaszcza na rynkach wschodzących), 
charakterystycznym dla reżimu kursów płynnych, stopy oprocentowania 
długookresowych obligacji będą wysokie niezależnie od istniejących stóp 
krótkookresowych. Może to powodować wartki napływ kapitału zagranicznego o 
charakterze spekulacyjnym, co wywoła aprecjację waluty krajowej z wszelkimi tego 
skutkami dla eksportu netto, rodzajowej struktury produkcji i PKB. Aby w sposób 
świadomy oddziaływać na te zjawiska, bank centralny powinien podejmować 
interwencję walutową na otwartym rynku, której charakter byłby uzależniony od 
aktualnego stanu wszystkich zmiennych przedstawionych w analizie.  
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Tabela 1. Typy bieżącej polityki ekonomicznej 
Cechy-kryteria wyróżnienia Bieżąca polityka ekonomiczna 
 
 
Ogólne cele  
 
 
Instrumenty   
 
 
 
Reżim kursowy 
 
Stopień niezależności władz 
monetarnych 

Polityka pieniężna 

dualizmu celów celu inflacyjnego 

stabilizacja siły nabywczej 
pieniądza i  wzrost gospodarczy 
 
stopy procentowe, wskaźniki 
rezerw obowiązkowych,  
operacje otwartego rynku 
 
aktywna polityka kursowa 
 
współodpowiedzialność za 
dynamikę sfery realnej 

stabilizacja poziomu cen  
 
 
głównie stopy procentowe 
 
 
 
płynne kursy walut 
 
funkcjonalna i instytucjonalna 
niezależność 

 
 
Opcja polityczna  
 
 
Obciążenie dochodu 
narodowego podatkami   
 
Deficyt budżetowy  
 
 
 
Potrzeby pożyczkowe rządu i 
efekt „wypierania”   

Polityka fiskalna 

dużego budżetu małego budżetu 

socjaldemokratyczna 
 
 
znaczne i stosunkowo stabilne 
 
 
pokaźny w okresie krótkim, z 
trudem zmniejszany w okresie 
długim 
 
duże  

konserwatywno-liberalna 
 
 
malejące krańcowe stopy 
podatkowe 
 
przejściowo znaczny, lecz 
ograniczany już w okresie 
średnim  
 
niewielkie 

 
 
Horyzont czasowy 
 
Charakter 
 
 
Stosunek do struktury 
rzeczowej 
 
Instrumenty  

Polityka przemysłowa 

aktywna pasywna 

długookresowa wizja rozwoju  
 
wertykalna przedmiotowa lub 
podmiotowa 
 
programująca (ex ante) 
 
 
ingerencja bezpośrednia 

decyzje krótkookresowe 
 
horyzontalna 
 
 
korygująca (ex post) 
 
 
ingerencja pośrednia 

 Źródło: Opracowanie własne. 
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 Kolejne samoograniczenie polityki celu inflacyjnego wynika z obowiązującej tu 
zasady funkcjonalnej i instytucjonalnej niezależności władz monetarnych. Pierwszy 
człon tej zasady dotyczy wzorca funkcjonowania, co koresponduje z pojęciem 
przedmiotowej odpowiedzialności (responsibility) banku centralnego. Drugi człon 
natomiast jest kojarzony z pojęciem podmiotowej odpowiedzialności (accountability) 
władz pieniężnych. W omawianym typie polityki monetarnej oznacza to, iż zakres 
spraw interesujących bank ogranicza się (generalnie rzecz biorąc) do stabilizacji cen i 
siły nabywczej pieniądza, ponadto władze monetarne nie mogą otrzymywać żadnych 
instrukcji działania (w formie jawnej lub ukrytej) od instytucji publicznych, w tym 
rządu. 
 Z punktu widzenia analizy, upraszczając, można powiedzieć, że o ile celem władz 
pieniężnych jest kontrola inflacji, o tyle zadaniem rządu jest troska o wielkość 
produktu zagregowanego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z 
kształtowaniem tempa wzrostu podaży pieniądza, w drugim zaś z oddziaływaniem na 
wielkość wydatków publicznych. Jeżeli przy tym nie istnieje instytucjonalny przymus 
wzajemnego uzgadniania polityki monetarnej i fiskalnej, to – pominąwszy inne 
aspekty tej sprawy – w prostej linii prowadzi to do odseparowania władz pieniężnych 
od rzeczowej struktury gospodarki. 
 Działanie kanałów transmisji polityki pieniężnej (przede wszystkim tradycyjnego 
pośrednictwa stóp procentowych i racjonowania kredytu) do przedsiębiorstw jest na 
ogół analizowane przez pryzmat wydatków inwestycyjnych, a następnie ich wpływ na 
produkt krajowy. Jest przy tym oczywiste, że popyt inwestycyjny jest sprzężony z 
alokacją kapitału, kształtującą strukturę produkcji. W tym właśnie aspekcie kryje się 
kolejne samoograniczenie polityki pieniężnej, i to bez względu na jej typ. Otóż 
impulsy polityki monetarnej są odbierane przez przedsiębiorstwa sfery realnej na 
poziomie mikrostruktury produkcji: grup towarowych i asortymentów. Te ostatnie 
podlegają procesowi agregacji do poziomu mezo (branże i gałęzie) oraz makro (działy) 
bądź pod wpływem stochastycznego mechanizmu rynkowego, bądź na skutek 
oddziaływania polityki przemysłowej (w praktyce, najczęściej występuje kombinacja 
tych dwóch rozwiązań instytucjonalnych). W omawianej dziedzinie działanie polityki 
przemysłowej jest tym silniejsze, im w większym stopniu ma ona charakter wertykalny 
– przedmiotowy i / lub podmiotowy, obejmując swym zasięgiem branże lub nawet 
gałęzie przemysłu. Tak czy inaczej, przedstawione zależności zdają się wskazywać na, 
z założenia, słaby wpływ polityki pieniężnej na rodzajową strukturę produkcji, która 
się tworzy powyżej mikroekonomicznego poziomu. 
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 Nakreślone samoograniczenia polityki monetarnej mogą być wzmacniane przez 
czynniki ograniczające, które kryją się w sprzężeniach (5) oraz (6) przedstawionych na 
rysunku 1; w niniejszym szkicu omawiane są jedynie te najważniejsze. Zacznijmy od 
stwierdzenia, że między władzami monetarnymi a fiskalnymi mogą istnieć następujące 

trzy relacje9.  
 Po pierwsze, 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 międzynarodowego 
rynku finansowego. Ostatecznie rząd może być zmuszony do zredukowania deficytu 
budżetu, aby znaleźć modus vivendi między dostępnym finansowaniem a groźbą 
rezygnacji z niektórych priorytetów w zakresie wydatków publicznych. Równocześnie 
władze fiskalne powinny wystrzegać się nadmiernego zadłużenia zewnętrznego i 
unikać zbyt dużej podaży dłużnych papierów skarbowych, nieuchronnie prowadzącej 
do wzrostu realnych stóp procentowych. 
 Po drugie, władze fiskalne zajmują pozycję dominującą w stosunku do banku 
centralnego; wówczas mogą one planować rozmiary deficytu budżetowego bez 
uzgadniania z założeniami polityki pieniężnej. Przy istniejących możliwościach rynku 
obligacji władze monetarne są tu zmuszone do monetyzacji deficytu w ramach limitu 
dotyczącego kredytu bezpośredniego 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 na inflację i rezerwy walut 
obcych. Niejako „przy okazji” zwiększona przez inflację niestabilność może zdusić 
rozwój krajowych rynków finansowych.  
 Po trzecie, władze monetarne i fiskalne cieszą się wzajemną niezależnością, a ich 
pozycja jest równorzędna, co może skutkować w postaci niespójności decyzji 
dotyczących podaży pieniądza oraz deficytu budżetowego. Rząd może sfinansować 
część deficytu, którą jest w stanie pokryć dochód z emisji papierów dłużnych na 
krajowym i międzynarodowym 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 „służebną” postać 
opisaną w poprzednich przypadkach. Ale nawet jeśli krajowy rynek finansowy jest 
zaawansowany, to wskutek niezgodności celów fiskalnych i monetarnych stopy 

                                                      
9 Szerzej na ten temat por. W. Jakóbik, Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej, „Prace i 
Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2013, nr 92. 
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procentowe na rynku obligacji mogą znacząco wzrosnąć lub pojawią się płatnicze 
zaległości budżetu.  
 W sprzężeniu (5), które przedstawiono na rysunku 1, kryje się istotne ograniczenie 
wpływu polityki pieniężnej na rzeczową strukturę gospodarki: fiskalna polityka dużego 
budżetu. Jeśli odnieść ją do nakreślonych relacji między władzami monetarnymi a 
fiskalnymi, to politykę tę można przypisać do przypadku drugiego bądź (co jest mniej 
oczywiste) trzeciego. Polityka dużego budżetu może okazać się ograniczająca m.in. 
dlatego, że cechuje ją dyskrecjonalność przeradzająca się niekiedy w działanie „od 
przypadku – do przypadku”. Przykładem jest tu rezygnacja rządu z wcześniej 
wdrożonej ścieżki spadku krańcowych stóp podatkowych, co ma miejsce bądź pod 
wpływem zmiany opcji politycznej, bądź na skutek nieprzewidzianego wzrostu kosztu 
obsługi długu publicznego. Jeżeli zgodzić się z poglądem, że restrykcyjność polityki 
należy oceniać w sekwencji czasowej, to bez wątpienia mamy tu do czynienia z 
pojawieniem się owej restrykcyjności. Przy poprzednio opisanym braku koordynacji 
polityki fiskalnej i monetarnej może się zdarzyć, iż restrykcyjność tej pierwszej 
pogłębi to zjawisko, zaś w warunkach istniejącego poziomu stóp procentowych 
zaostrzone ograniczenia budżetowe firm spowodują spadek popytu inwestycyjnego 
wraz z odroczonymi, negatywnymi efektami produkcyjnymi. 
 Innym przykładem ograniczającego oddziaływania polityki dużego budżetu są 
znaczne potrzeby pożyczkowe rządu, które w warunkach ekspansji wydatków 
publicznych są nader częstym zjawiskiem (zwłaszcza gdy długotrwały deficyt i jego 
finansowanie wymagają narastającej obsługi). W tej sytuacji pokaźna emisja obligacji 
skarbowych powoduje, iż chętnie nabywające je banki komercyjne tworzą tzw. 

poduszkę płynności (buffer-stock behaviour)10. Portfele papierów skarbowych, 
zwiększając ogólną płynność banków, neutralizują do pewnego stopnia restrykcyjną 
politykę pieniężną, a podaż kredytów jest wówczas inna od zamierzonej przez bank 
centralny. Zjawisko to wydaje się szczególnie niekorzystne dla pieniężnej polityki 
dualizmu celów, w przypadku której władze monetarne starają się również regulować 
stopień zbliżania się gospodarki do produktu potencjalnego. Mianowicie, działania 
tych władz zmierzające do zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aparatu 
wytwórczego i siły roboczej, są wypaczane przez autonomizującą się podaż kredytów 
inwestycyjnych.  
 

                                                      
10 H. Garretsen, J. Swank, The Transmission of Interest Rate Changes and the Role of Bank 
Balance Sheets: A VAR-Analysis for the Netherlands, “Journal of Macroeconomics” 1998, vol. 
20, no. 2.  
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Tabela 2. Ograniczenia polityki pieniężnej i ich konsekwencje 

Typy ograniczeń Konsekwencje dla skuteczności polityki pieni ężnej 

Samoograniczenia 
polityki pieniężnej   

polityka celu inflacyjnego: względne odizolowanie od struktury 
rzeczowej 
 
polityka celu inflacyjnego oraz polityka dualizmu celów: brak 
zdolności do agregacji struktury produkcji  

Polityka fiskalna 
dużego budżetu 

polityka dualizmu celów: ograniczenie wpływu na stopień 
zbliżania się gospodarki do produktu potencjalnego 
 
polityka celu inflacyjnego oraz polityka dualizmu celów: 
niespójność policy mix wywołuje przypadkowe efekty realne    

Polityka przemysłowa 
aktywna 

polityka celu inflacyjnego oraz polityka dualizmu celów: 
ekspansja popytu zagregowanego i windowanie kosztów 
produkcji powodują inflację, na długą metę hamującą wzrost 
produktu krajowego   

Polityka przemysłowa 
pasywna 

polityka celu inflacyjnego oraz polityka dualizmu celów: 
zwiększenie płynności sektora przedsiębiorstw oraz wydatków 
inwestycyjnych podważa restrykcyjność polityki pieniężnej, 
rozwijając moce wytwórcze  

 Źródło: Opracowanie własne.   

 
 W sprzężeniu (6) kryje się niebezpieczeństwo polegające na naturalnym konflikcie 
celów przypisanych obu politykom: cele polityki przemysłowej sprowadzają się tylko 
do sfery realnej i zawsze podlegają grze interesów – również politycznych, natomiast 
cele polityki pieniężnej pozostają w głównej mierze (dualizm celów) lub wyłącznie 
(cel inflacyjny) w sferze regulacji i są one na ogół ustawowo zabezpieczone przed 
naciskami politycznymi. 
 W stosunku do polityki monetarnej silnie ograniczająca jest aktywna polityka 
przemysłowa o charakterze wizji rozwoju struktury rzeczowej i dużym udziale 
narzędzi bezpośrednich (m.in. programy sektorowe, zakupy rządowe), które 
neutralizują dostosowania cenowo-ilościowe na rynku (dotyczy to również stopy 
procentowej). Polityka ta może ponadto wykrzywiać politykę kursową poprzez system 
ceł importowych, dopłat wyrównawczych, kontyngentów itp. Aktywna polityka 
przemysłowa godzi zarówno w politykę dualizmu celów, jak i celu inflacyjnego – 
angażując środki spoza sektora bankowego, powoduje na ogół wzrost popytu 
zagregowanego. Równocześnie ten typ polityki toleruje istnienie firm o nadmiernie 
wysokich kosztach produkcji, utrzymując nad nimi parasol ochronny ze względu na 
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przyjęte przez rząd priorytety rozwojowe. W rezultacie powstaje napięcie inflacyjne 
mające popytowo-kosztowe źródła, które podcina korzenie długookresowego wzrostu 
sfery realnej. 
 Inny groźny przypadek to pasywna wprawdzie polityka przemysłowa, lecz 
forsująca na znaczącą skalę restrukturyzację zadłużonych wobec sektora publicznego 
bądź już bankrutujących firm. Polityka ta wykorzystuje instrumenty fiskalne, które są 
adresowane i zróżnicowane podmiotowo: władze fiskalne dzielą podmioty 
gospodarcze na odrębne grupy, np. firmy o znaczeniu strategicznym, przedsiębiorstwa 
z dużym udziałem kapitału krajowego; do każdej z nich przypisuje się odrębne 
rozwiązanie restrukturyzacyjne. Rzecz w tym, że tego rodzaju pasywna polityka 
przemysłowa zmienia układ płynności w środowisku przedsiębiorstw, uniezależniając 
go po części od rynku, a po części od polityki pieniężnej. Na przykład, jeśli bank 
centralny prowadzi politykę restrykcyjną, to wbrew jej założeniom może dojść do 
stabilizacji lub nawet wzrostu wydatków globalnych skierowanych m.in. na rozwój 
mocy wytwórczych.  

 
* 

 Ustalenia analizy wydają się potwierdzać tezę, że wpływ polityki pieniężnej na 
dostosowania strukturalne w gospodarce jest, z założenia, słaby. Powodem tego są 
samoograniczenia (zob. tabela 2, która zawiera przegląd wyróżnionych ograniczeń i 
ich wpływu na skuteczność polityki monetarnej), przyjmujące różną formę. W 
przypadku polityki celu inflacyjnego mamy do czynienia z względnym odizolowaniem 
banku centralnego od struktury rzeczowej, natomiast żaden z wyróżnionych typów 
polityki pieniężnej nie ma zdolności do agregowania mikrostruktury produkcji do 
wymiaru mezo lub makro. Należy wysnuć stąd wniosek, że skoro skuteczność 
mechanizmu transmisji polityki monetarnej jest w omawianym przypadku niewielka, 
to ewentualnego jej zwiększenia należy poszukiwać nie w samej polityce pieniężnej, 
lecz w polityce systemowej projektującej determinanty tej pierwszej.   
 Pozostając w obszarze wspomnianych determinant, warto wskazać na fakt, że 
jedynie fiskalna polityka małego budżetu wydaje się sprzyjać transmisji impulsów 
pieniężnych do sfery dostosowań strukturalnych. Natomiast polityka dużego budżetu 
osłabia działanie tej transmisji i to dwojako: albo poprzez ograniczenie wpływu władz 
monetarnych na zaangażowanie aparatu wytwórczego i siły roboczej, albo wskutek 
braku spójności kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej (policy mix), co z kolei 
przynosi przypadkowe, niezamierzone efekty realne. 
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 W istocie rzeczy polityka przemysłowa wykazuje naturalną tendencję do osłabiania 
lub wręcz wypaczania mechanizmu transmisji pieniężnej do sfery realnej, gdyż 
polityka ta często pozostaje pod wpływem racjonalności politycznej, chociaż fakt ten 
bywa skrywany przez rząd pod ornamentem racjonalności ekonomicznej. Jednak 
szczególnie szkodliwa jest polityka aktywna, reprezentująca strategiczne, 
długookresowe wybory strukturalne, gdyż – sprzyjając inflacji – hamuje dynamikę 
produktu krajowego na długą metę. Trzeba również pamiętać, iż aktywna polityka 
przemysłowa sprzyja prowadzeniu przez rząd fiskalnej polityki dużego budżetu, 
ponieważ realizacja długookresowych priorytetów rozwojowych wymaga 
zaangażowania znacznych środków publicznych. Może to odbywać się albo w formie 
bezpośrednich wydatków centralnych (przykładem budowa dróg krajowych i mostów 
w regionie podlegającym intensywnej industrializacji), albo w postaci finansowania 
pośredniego (m.in. ulgi podatkowe dla firm inwestujących w produkcję, która w 
przyszłości stanie się źródłem korzyści komparatywnych). Środki publiczne są przy 
tym wydatkowane na ogół bez próby oszacowania kosztów alternatywnych, służąc 
wykonaniu „jedynie słusznych” priorytetów. 
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4. Ład społeczno-gospodarczy jako przedmiot kształt owania 
 
Streszczenie 

 Zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie ładu społeczno-gospodarczego, który jest 
oparty na włączających instytucjach. Ten ustrój stymuluje cały proces innowacji i 
twórczej destrukcji. Właśnie dlatego umożliwia trwały rozwój. 

Słowa kluczowe: ład społeczno-gospodarczy, instytucje, rozwój, innowacje, twórcza 
destrukcja 
 

Socio-Economic Order as the Object of Shaping 
 
Abstract 

 It is of great importance to shape socio-economic order which is based on inclusive 
institutions. This system stimulates the entire process of innovation and creative 
destruction. That is just why it enables sustainable development. 

Keywords: socio-economic order, institutions, development, innovations, creative 
destruction 
 
Wprowadzenie 

 Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego jest skomplikowanym procesem, 
który wymaga pogłębionej analizy. Niniejszy tekst stanowi wprowadzenie do tej 
trudnej problematyki. Przedstawiono w nim: wpływ decyzji rozwojowych na 
formowanie ładu społeczno-gospodarczego, genezę rynkowego ładu społeczno-
gospodarczego, związki zachodzące między włączającymi instytucjami a rozwojowym 
społeczeństwem oraz między instytucjami wyzyskującymi a zjawiskiem niedorozwoju, 
a także dylematy kształtowania ładu społeczno-gospodarczego we współczesnym 
świecie. 
 
1. Decyzje rozwojowe i ład społeczno-gospodarczy 

 W życiu gospodarczym i społecznym pojawia się wiele problemów. Dla państwa są 
one wyzwaniami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Zadaniem polityki 
gospodarczej i społecznej jest sprostanie wyzwaniom rozwojowym. Chodzi tutaj o 
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podejmowanie właściwych decyzji, które sprawią, że nastąpi postęp gospodarczy i 
dokona się awans cywilizacyjny. Decyzje rozwojowe mają strategiczny charakter. 
Skutkiem podejmowania niewłaściwych decyzji może być spowolnienie rozwoju, 
stagnacja albo nawet regres gospodarczy i cywilizacyjny1. 
 Rozwój trzeba postrzegać jako rezultat określonych wyborów. Wśród nich 
szczególne znaczenie mają wybory konstytucyjne. Kształtują one bowiem ład (system, 
ustrój) społeczno-gospodarczy i polityczny. W ten sposób wybory konstytucyjne 
wyznaczają wybory bliższego zasięgu2. 
 Przez ład (system, ustrój) należy rozumieć wyodrębniony z otoczenia zbiór 
elementów materialnych lub abstrakcyjnych, mających wzajemne powiązania 
wewnątrzsystemowe i zewnętrzne z otoczeniem. Z zewnątrz system jest postrzegany 
jako pewna całość. Od wewnątrz pojmuje się go jako zbiór elementów, pozostających 
w określonych relacjach względem siebie, tworzących układ sprzężeń. Przez ustrój 
rozumie się również zbiór zasad (norm, reguł) i sposobów (metod, środków) działania 
do realizacji określonych celów. Relacje między elementami systemu powinny 
prowadzić do jego spójności. Wszystkie elementy mają bowiem tworzyć funkcjonalną 
całość. W tym sensie ład gospodarczy oznacza układ powiązanych ze sobą instytucji, 
determinujących procesy produkcji, wymiany oraz podziału dóbr i usług. System 
gospodarczy jest zatem wyodrębnioną, uporządkowaną całością i jako podsystem 
stanowi część systemu społecznego3. 
 Instytucje są trwałymi, prawnymi, organizacyjnymi i zwyczajowymi 
uwarunkowaniami dla powtarzalnych ludzkich zachowań i międzyludzkich interakcji. 
Do instytucji zalicza się, na przykład, prawo, tradycje i zwyczaje nieformalne, kulturę, 
religię i moralność. Ład społeczno-gospodarczy i polityczny opiera się na instytucjach. 
One bowiem sterują zachowaniami ludzi, ukierunkowując ich aktywność w określony 
sposób. W tym sensie mówi się o ładzie instytucjonalnym (instytucjonalnych regułach 
gry, strukturze instytucjonalnej, matrycy instytucjonalnej), obejmującym: reguły 

                                                      
1 J. Stacewicz, Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa 1998; T. Przybyciński, Problemy 
kształtowania ładu gospodarczego, w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, 
SGH, Warszawa 2008, s. 177. 
2 T. Przybyciński, Problemy…, op.cit., s. 178. 
3 W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, PTE Oddział 
Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 302–304; T. Przybyciński, Problemy…, op.cit., 
s. 177–179. 
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formalne, czyli obowiązujące prawo, reguły nieformalne oraz system sankcji, czyli 
sposób egzekwowania reguł formalnych i nieformalnych4. 
 Z perspektywy historycznej widać, że zasadnicze znaczenie ma ustanowienie i 
utrzymanie ładu społecznego w warunkach dynamicznych zmian. Dynamiczne zmiany 
zaburzają bowiem istniejący stan rzeczy, naruszając równowagę instytucjonalną. 
Podważają one aktualnie obowiązujące instytucjonalne reguły gry, co sprawia, że ład 
instytucjonalny staje się kruchy. W skrajnym przypadku głębokie zmiany mogą 
wywołać nawet chaos. Tymczasem pojęcie ładu ma silny ładunek normatywny. Wiąże 
się bowiem z normatywnym poglądem, jak społeczeństwo i gospodarka powinny 
funkcjonować. Z tego punktu widzenia ład jest koniecznym warunkiem wzrostu i 
rozwoju gospodarczego w długim okresie. Nie jest to wystarczający warunek 
długookresowego wzrostu i rozwoju. Jednakże utrzymywanie się nieładu zwiększa 
niepewność i sprawia, że większość graczy na tym traci5. 
 Analizując historię, można stwierdzić, jak ważne było szybkie przywracanie ładu, 
gdy pojawiały się zaburzenia w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. 
Społeczeństwa, wykazujące się efektywnością adaptacyjną, pomyślnie rozwiązywały 
problemy, towarzyszące głębokim zmianom. Zasadnicze znaczenie miała w tym 
przypadku elastyczność matrycy instytucjonalnej. Dzięki niej przywracano porządek, a 
gospodarka wchodziła z powrotem na ścieżkę wzrostu. Ład społeczno-gospodarczy 
wiązał się ściśle z ładem politycznym. Efektywna adaptacyjnie struktura 
instytucjonalna umożliwiała trwały rozwój oraz poprawę warunków życia zwykłych 
ludzi. Podstawą długookresowego wzrostu były instytucje bezosobowej wymiany, 
wiążące graczy, a także ograniczające polityczne sprawowanie władzy. Prawa 
własności, prawa osobiste oraz prawa polityczne, przyznawane ludziom, były nie tylko 
gwarantowane przez państwo, ale i normy społeczne. W ten sposób ogólnie podzielane 
przekonania i wartości, które były silnie zakorzenione w kulturze społeczeństw, 
generowały ład. Ochrona wolności zwyczajnych ludzi oraz ich własności wiązała się 
ściśle z konsensualnym (demokratycznym) ładem politycznym6. 

                                                      
4 S. Pejovich, Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht 1995, s. 30; T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, 
SGH, Warszawa 2000, s. 21–22; Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. 
Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, WN PWN, Warszawa 1995, s. 80–
81; D.C. North, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, 
s. 62–67. 
5 D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 108–109. 
6 Ibid., s. 109–120. 
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 Tymczasem w krajach, w których brakowało należytej ochrony wolności 
przeciętnych ludzi oraz ich własności, pojawiała się niestabilność i chaos. W takich 
warunkach istniała wprawdzie wymiana osobista, ale nie mogła się w pełni rozwinąć 
wymiana bezosobowa. Obserwowano bowiem pogoń za nieuzasadnioną rentą, 
polityczny autorytaryzm i niekorzystny podział dochodów. Oprócz tego istniała 
nieefektywna sfera dóbr publicznych7. 
 Trzeba pamiętać, że państwu zagrażały i w dalszym ciągu zagrażają określone 
grupy nacisku. Jeżeli państwo zostanie podporządkowane tym grupom, to wówczas 
może się ono stać narzędziem, służącym realizacji partykularnych interesów kosztem 
prostych ludzi i dobra wspólnego. W wielu przypadkach takie patologiczne zjawiska 
były przyczynami niskiej efektywności i zacofania gospodarczego8. 
 Proces polityczny sprawia, że osoby, sprawujące władzę, mają możliwość 
maksymalizowania rent w wyniku podejmowania takich decyzji, które kształtują 
formalne reguły gry gospodarczej na ich korzyść. To stwarza silne motywy do 
podejmowania działań o charakterze oportunistycznym. Zachowania elit, 
maksymalizujących renty, szkodzą szarym ludziom i dobru wspólnemu. Jednakże 
decydenci polityczni, zainteresowani rozwojem gospodarczym, mogą również 
ukształtować takie formalne reguły gry gospodarczej, które będą sprzyjały działalności 
produkcyjnej9. 
 Na podstawie doświadczeń historycznych można powiedzieć, że do rozwoju 
gospodarczego przyczynia się przede wszystkim rozwinięta kultura rynkowa. 
Obejmuje ona silne reguły formalne, które są chronione przez państwo, a także reguły 
nieformalne, które są chronione siłą sankcji społecznych. Rozwinięta kultura rynkowa 
sprzyja kształtowaniu zdrowej (silnej, wolnej i uczciwej) konkurencji. Dzięki niej 
obniżają się również koszty transakcyjne, czyli koszty związane z przygotowywaniem 
umów, ich realizacją, monitoringiem i przestrzeganiem. Ponadto zdrowa konkurencja 
zespala przedsiębiorstwa i nabywców. Firmy wprowadzają bowiem innowacje 
produktowe i technologiczne, obniżają koszty i badają rynek. W ten sposób usiłują jak 
najlepiej służyć konsumentom i zaspokajać ich potrzeby10. 

                                                      
7 Ibid., s. 108–120. 
8 Ibid., s. 58–59. 
9 Ibid., s. 70. 
10 T. Dołęgowski, Konkurencyjność…, op.cit., s. 23–24; Z. Hockuba, Droga…, op.cit., s. 81; 
T. Przybyciński, Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, 
Warszawa 2005, s. 43–45. 
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 Obowiązujące reguły gry wywierają ogromny wpływ na przebieg procesów 
społeczno-gospodarczych i politycznych. Jednakże kwestia instytucjonalnych 
uwarunkowań rozwoju była często zaniedbywana przez główny nurt myśli 
ekonomicznej. Na przykład, wielu ekonomistów przyjmowało, że zachowania w życiu 
gospodarczym mają uniwersalny charakter, zarówno w czasie, jak i przestrzeni11. 
 Często zakładano, że wszyscy ludzie dysponują pełną wiedzą, zachowują się 
racjonalnie, prowadzą rachunek korzyści i kosztów oraz na tej podstawie podejmują 
swoje decyzje. W takich warunkach instytucjonalne reguły gry traciły znaczenie i 
nierzadko je marginalizowano, a nawet pomijano milczeniem12. Koncentrowano się 
przede wszystkim na makro- i mikroekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju. 
 Właśnie dlatego nie doceniano działania rozmaitych grup biznesowych i 
politycznych, które w życiu społeczno-gospodarczym oraz politycznym dążyły do 
władzy i osiągania partykularnych celów, nierzadko wbrew interesom własnych 
państw. Tymczasem w rzeczywistości walka o korzyści i przywileje dla wybranych 
prowadziła często do tego, że nie udawało się zagwarantować uczciwych, 
przejrzystych i równych zasad gry dla wszystkich. Pojawiała się korupcja i wiele 
innych zjawisk o patologicznym charakterze. W rezultacie takiej sekwencji wydarzeń 
walka o kontrolę nad życiem społeczno-gospodarczym i politycznym stawała się coraz 
bardziej zawzięta i brutalna. Jej skutki dla rozwoju okazywały się niekiedy wysoce 
destrukcyjne. 
 Państwo, które definiuje i egzekwuje formalne reguły gry gospodarczej, ma bardzo 
duży wpływ na efektywność gospodarczą. Formalne reguły gry gospodarczej dotyczą 
bowiem praw własności, które określają kwestie posiadania, użytkowania, uprawnień 
do dochodu oraz zbywalności majątku. Odzwierciedlają one siłę przetargową tych 
ludzi, którzy są w stanie je tworzyć lub zmieniać. Z tego punktu widzenia bardzo 
ważna jest percepcja gospodarki. Chodzi tutaj o sposób postrzegania życia 
gospodarczego jako gry o sumie zerowej albo jako gry o sumie dodatniej, a także 
przeciwstawienie korzyści z redystrybucji zyskom z działalności produkcyjnej. Od 
tego zależy, czy instytucje – pojmowane jako systemy motywacyjne – będą 
zniechęcały do rozwoju, czy też będą ten rozwój generowały13. 

                                                      
11 J. Małysz, Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, 
„Ekonomista” 2003, nr 3; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., s. 47. 
12 D.C. North, [Understanding Economic Change and Economic Growth] Pojmowanie zmian 
ekonomicznych i wzrostu gospodarczego, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. 
G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w 
Warszawie, Warszawa 2003, s. 137–152; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., s. 47. 
13 D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 60, 66–67 oraz 69–71. 
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2. Geneza rynkowego ładu społeczno-gospodarczego 

 Rynkowy ład społeczno-gospodarczy narodził się najpierw w Europie. Właśnie w 
Europie Zachodniej pojawiły się bowiem w pewnym okresie historycznym sprzyjające 
warunki instytucjonalne do rozwoju gospodarczego. Chodzi tutaj o instytucje 
polityczne, prawne, kulturowe, etyczne i religijne, które sprzyjały rozwojowi handlu i 
bankowości, a następnie również przemysłu. W tym kontekście podkreślano znaczenie 
odpowiedniego systemu prawnego i zmniejszania roli władzy politycznej. Duże 
znaczenie miały również ograniczenia w przenikaniu się władzy politycznej 
i religijnej, a także prorozwojowa orientacja chrześcijaństwa. Ponadto doceniano takie 
zjawiska, jak: powstanie samorządu terytorialnego i zawodowego, ukształtowanie się 
mieszczaństwa, zapewnienie wolności prowadzenia badań naukowych i uformowanie 
się etyki kupieckiej14. 
 Powstanie świata zachodniego było procesem, trwającym od X do XVIII wieku. W 
tym czasie względnie zacofana część świata, jaką była Europa Zachodnia, 
przekształciła się w światowego hegemona. Tworzenie nowego ładu społeczno-
gospodarczego i politycznego trzeba widzieć w kontekście braku takiego porządku po 
upadku Cesarstwa Rzymskiego w V wieku n.e. Europa Zachodnia stopniowo wyłoniła 
się z anarchii, zapoczątkowanej właśnie upadkiem porządku rzymskiego 
i przemieszczaniem się plemion germańskich na zachód po najeździe Hunów. Rozpad 
Cesarstwa Rzymskiego doprowadził do powstania wielu relatywnie słabych jednostek 
politycznych. W tych warunkach olbrzymią rolę odegrał Kościół, który przeniósł 
kulturalne dziedzictwo świata klasycznego, czyli dziedzictwo cywilizacji grecko-
rzymskiej, do wieków średnich. Dzięki temu zapewniono jednolitą strukturę przekonań 
i ideologiczny układ odniesienia w średniowiecznym świecie, a rzymskie prawo 
stanowiło podstawę rozwoju praw własności. Dopiero odrodzenie lokalnego ładu, 
ekspansja majątków ziemskich oraz miast zapoczątkowały zmiany, które umożliwiły 
trwały wzrost gospodarczy15. 
Ośrodkami szybkich zmian społeczno-gospodarczych i politycznych były przede 
wszystkim miasta, w których rozwijał się handel. Rola miast w życiu gospodarczym 
stopniowo się zwiększała. Potrafiły one zdobywać nowe swobody nawet wbrew woli 
właścicieli ziemskich i kleru. Wolność kupowania i sprzedawania splatała się 
z wolnością sumienia i wyznania oraz ideą rządu przedstawicielskiego i bezpie-
                                                      
14 D.C. North, R.P. Thomas, The Rise of the Western World. A New Economic History, 
Cambridge University Press, Cambridge 1973; D.C. North, Structure and Change in Economic 
History, Norton, New York 1981; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., s. 43. 
15 D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 133–152. 
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czeństwem własności prywatnej. Tymczasem tradycyjna organizacja dworska nie 
stwarzała silnych bodźców do rozwoju gospodarczego. Chłopi byli bowiem przypisani 
do dworu pana feudalnego jako poddani. Mieli oni obowiązek świadczenia pracy oraz 
danin na rzecz pana. Dwory dążyły do samowystarczalności, co utrudniało 
specjalizację i podział pracy oraz rozpowszechnianie się postępu technicznego. 
Dopiero gwałtowny spadek liczby ludności wiejskiej w XIV wieku, spowodowany 
epidemią dżumy, wywarł znaczny wpływ na organizację agrarną. Brak rąk do pracy 
pobudził bowiem konkurencję między właścicielami ziemskimi, co zmieniło 
organizację dworu. Przemiany w rolnictwie polegały na odchodzeniu od modelu 
samowystarczalnego dworu z zależną siłą roboczą. Nowy model działalności rolnej był 
nastawiony na rynek, a relacje między właścicielami ziemskimi i chłopami były 
opierane w coraz mniejszym stopniu na zwyczajowych prawach i obowiązkach, a w 
coraz większym na ewoluującej strukturze praw własności16. 
 W tym czasie podzielona politycznie Europa tworzyła bardzo kreatywne 
środowisko. Szczególnie duże okazały się dynamiczne korzyści, wynikające z 
konkurencji miedzy różnymi państwami. Podejmowano bowiem wiele różnych 
przedsięwzięć. Te działania, które zakończyły się sukcesem, uruchomiły proces 
trwałego rozwoju gospodarczego17. 
 Narodziny kapitalizmu wiązały się ściśle z tworzeniem pluralistycznych instytucji 
politycznych i efektywnego systemu administracyjnego. Stopniowo wzrastała bowiem 
rola organów wybieralnych, a w szczególności parlamentu. Słabła natomiast pozycja 
absolutystycznych monarchów. Taki rozwój wydarzeń doprowadził do upadku 
absolutyzmu w Europie Zachodniej. Ewolucja instytucji społeczno-gospodarczych 
i politycznych skutkowała zmianą ustrojową18. 
 Przedsiębiorcy mogli rozwijać produkcję i inwestować. Szybko rozwijał się 
przemysł. Włączające instytucje gospodarcze i polityczne sprzyjały właściwemu 
wykorzystaniu ludzkich talentów i umiejętności. Włączające instytucje gospodarcze 
opierały się na włączających instytucjach politycznych19. 
 Bardzo ważne jest odróżnienie włączających instytucji gospodarczych 
i politycznych od instytucji wyzyskujących. Włączające instytucje gospodarcze bronią 
praw własności, tworzą równe zasady gry dla wszystkich, zachęcają do inwestowania i 

                                                      
16 Ibid., s. 135–138 oraz 145. 
17 Ibid., s. 144. 
18 Ibid., s. 147–152. 
19 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody przegrywają: źródła władzy, pomyślności i 
ubóstwa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2014, s. 123. 
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przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Włączające instytucje gospodarcze 
wspierają włączające instytucje polityczne i same są przez nie wspierane. Włączające 
instytucje polityczne sprzyjają bowiem z jednej strony pluralistycznemu rozproszeniu 
władzy, a z drugiej ułatwiają polityczną centralizację, dzięki której można ustanowić 
ład prawny i porządek w kraju. Jest to podstawa zabezpieczenia praw własności 
i włączającej gospodarki rynkowej20. 
 Wyzyskujące instytucje gospodarcze sprawiają, że zasoby wielu ludzi są 
przejmowane przez nielicznych, którzy tworzą uprzywilejowaną grupę. Wyzyskujące 
instytucje gospodarcze nie chronią praw własności prostych ludzi i zniechęcają ich do 
aktywności gospodarczej. Są one synergicznie sprzężone z wyzyskującymi 
instytucjami politycznymi. Wyzyskujące instytucje polityczne sprzyjają koncentracji 
władzy w rękach ludzi uprzywilejowanych, którzy są zainteresowani zachowaniem i 
rozwijaniem instytucji wyzyskujących. Uprzywilejowani gromadzą zasoby, 
eksploatują normalnych ludzi i starają się umocnić swoją władzę polityczną. Chcą 
bowiem nie tylko zachować, ale i rozwijać instytucje wyzyskujące. Takie zachowania 
wywierają negatywny wpływ na rozwój gospodarczy w długim okresie21. 
 Z narodzinami kapitalizmu wiąże się pojęcie modernizacji. Modernizacja oznacza 
przejście od społeczeństwa tradycyjnego, agrarnego do społeczeństwa przemysłowego, 
w którym istnieją rozwinięte stosunki rynkowe i pluralizm oraz obowiązują normy 
prawne, uznające suwerenność jednostki. Modernizacja sprawiła, że Wielka Brytania, 
Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, USA i Kanada stały się centrum 
systemu kapitalistycznego. W tych krajach modernizacja miała charakter endogeniczny 
(organiczny). Dzięki temu uzyskały one przewagę nad innymi państwami i usiłowały 
im narzucić swoje reguły gry22. 
 W Europie Środkowej i Wschodniej wydarzenia potoczyły się w innym kierunku. 
Na tym obszarze rozwój pluralistycznych instytucji politycznych został skutecznie 
zablokowany. Przez pewien czas rozwijały się stosunki rynkowe, ale postęp w tym 
zakresie został wkrótce zahamowany, a później nawet nastąpił wyraźny regres. Na 
zachodzie Europy zwiększał się bowiem popyt na produkty rolne ze wschodu: 
pszenicę, żyto oraz żywe zwierzęta. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 
właściciele ziemscy na wschód od Łaby zwiększali ciężary nakładane na dzierżawców. 

                                                      
20 Ibid., s. 476–477. 
21 Ibid., s. 477. 
22 H. Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa 
Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 334; T. Przybyciński, Konkurencja…, 
op.cit., s. 44. 
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W ten sposób ukształtowała się „druga pańszczyzna”, która była znacznie 
intensywniejsza od pierwszej, znanej z wieków średnich. Dlatego dokonała się swoista 
restauracja stosunków przedkapitalistycznych. Handel i przemysł nie mogły się 
swobodnie i szybko rozwijać. Właśnie stąd wynikało późniejsze zacofanie 
gospodarcze Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do Europy Zachodniej23. 
 Z perspektywy historycznej widać, że główną przyczyną zacofania krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej było oparcie ich instytucji gospodarczych przede wszystkim 
na systemie feudalnym i pańszczyźnie. Dominacja stosunków feudalnych i 
konieczność świadczenia przez chłopów pracy pańszczyźnianej przyczyniły się do 
znacznego ograniczenia mobilności ludności wiejskiej. W warunkach faktycznego 
zniewolenia rolników ich szanse na awans społeczny były po prostu znikome24. 
 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na szczególną sytuację, w jakiej znajdowała 
się I Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita szlachecka. Osobliwością ustrojową 
ówczesnej Polski była bardzo silna pozycja elitarnej klasy społecznej, zwanej szlachtą. 
Miała ona bardzo duży wpływ na politykę władców, a od pewnego momentu 
sprawowała faktyczne rządy w kraju. I Rzeczpospolita nie była monarchią absolutną. 
W tym przypadku można mówić o absolutyzmie elity, która dominowała w 
społeczeństwie rolniczym i wykorzystywała pracę chłopów pańszczyźnianych. Jej 
pozycja opierała się na wyzyskujących instytucjach, zarówno gospodarczych, jak i 
politycznych25. 
 W państwach Europy Środkowej i  Wschodniej kupiectwo nie odgrywało tak dużej 
roli w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym jak w krajach Europy Zachodniej. 
Kupcy nie byli zatem w stanie okiełznać absolutystycznych ambicji elit i władców. 
Właśnie dlatego elity i władcy mieli duże możliwości narzucania swej woli. Często nie 
musieli się liczyć ze zdaniem zwykłych ludzi, a nawet mogli działać na ich niekorzyść, 
w szczególności poprzez podtrzymywanie wyzyskujących instytucji gospodarczych i 
politycznych. Rewolucja przemysłowa w Europie Zachodniej zmieniła w sposób 
zasadniczy zarówno relacje społeczno-gospodarcze, jak i polityczne. Tymczasem z 
punktu widzenia absolutystycznych elit i władców rozwój indywidualnej inicjatywy 
gospodarczej i przemysłu był postrzegany jako poważne zagrożenie dla fundamentów 
ustrojowych państwa. Przyczyniał się on bowiem do destabilizacji zarówno stosunków 

                                                      
23 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 128–129 oraz 250–259; 
H. Chołaj, Ekonomia polityczna…, op.cit., s. 334; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., 
s. 44. 
24 D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 134–136. 
25 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 126–127. 
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społeczno-gospodarczych, jak i politycznych. Podważał dominację osób sprawujących 
władzę. Dlatego był skutecznie blokowany. Absolutystycznie elity i władcy aktywnie 
przeciwstawiali się wszelkim zmianom, które mogłyby wyzwalać oddolną inicjatywę, 
a w konsekwencji osłabiać ich pozycję społeczno-gospodarczą i polityczną26. 
 
3. Włączające instytucje i rozwojowe społecze ństwo a instytucje 
wyzyskuj ące i zjawisko niedorozwoju 

 Niedostatek albo po prostu brak sprzyjających warunków instytucjonalnych okazał 
się skuteczną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego w wielu częściach świata. 
Tamtejsze instytucje nie sprzyjały bowiem samodzielnemu ukształtowaniu ładu 
rynkowego. Niektórym społeczeństwom udało się później dokonać syntezy 
instytucjonalnej. Wykorzystały one spotkanie i przenikanie instytucji 
charakterystycznych dla kręgu europejskiego i lokalnego27. 
 W tym kontekście mówi się o modernizacji o charakterze egzogenicznym, czyli 
nieorganicznym. Poza Europą Zachodnią i Ameryką Północną znalazły się bowiem 
peryferie i półperyferie światowego systemu gospodarczego, które z opóźnieniem 
weszły na ścieżkę rozwoju gospodarczego28. 
 Wyzyskujące instytucje gospodarcze i polityczne dają się pogodzić przez jakiś czas 
ze wzrostem gospodarczym. Uprzywilejowana grupa, sprawująca rzeczywistą władzę, 
jest zainteresowana jak największym wzrostem gospodarczym, ponieważ w ten sposób 
może bardziej eksploatować zwyczajnych ludzi. Przy określonym stopniu centralizacji 
wyzyskujące instytucje mogą nawet generować bardzo szybki wzrost gospodarczy. 
Jednakże nie jest on trwały w długim okresie. Przyczyną nietrwałości wzrostu 
gospodarczego w warunkach instytucji wyzyskujących jest brak wystarczającej liczby 
innowacji i związanej z nimi twórczej destrukcji. Innowacje i twórcza destrukcja 
destabilizują bowiem istniejący układ sił, zarówno w życiu społeczno-gospodarczym, 
jak i politycznym. Nowe wyroby i usługi wypierają część starych wyrobów i usług. 
Nowe przedsiębiorstwa wchodzą na rynek. Część starych przedsiębiorstw nie 
wytrzymuje konkurencji i przestaje istnieć. Uprzywilejowani zdają sobie sprawę, że 
innowacje i twórcza destrukcja zagrażają podstawom ich dominacji. Obawiają się 
twórczej destrukcji i starają się ją kontrolować. To z kolei hamuje rozwój gospodarczy. 

                                                      
26 Ibid., s. 242–244 oraz 250–259. 
27 T. Dołęgowski, Konkurencyjność…, op.cit., s. 24–25; T. Przybyciński, Konkurencja…, 
op.cit., s. 43. 
28 H. Chołaj, Ekonomia polityczna…, s. 334–335; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., 
s. 44. 
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Sytuację pogarsza dodatkowo walka o dominację i przejęcie korzyści, płynących z 
panowania nad instytucjami wyzyskującymi. Różne grupy zaciekle walczą o władzę, 
co wpływa destabilizująco na sytuację polityczną29. 
 Jeżeli podmioty gospodarcze walczą o uzyskanie szczególnej pozycji i przy-
wilejów, które są uzależnione od decyzji politycznych, to wówczas na pierwszy plan 
wysuwają się koneksje polityczne. Sprawność ekonomiczna schodzi na dalszy plan. 
Ludzie nie wierzą w sprawiedliwość konkurencji i starają się działaniami politycznymi 
osiągnąć to, czego nie mogą uzyskać na rynku30. 
 Pomiędzy wyzyskującymi instytucjami gospodarczymi i politycznymi istnieją silne 
powiązania. Tworzy się między nimi swoiste błędne koło, będące przyczyną zacofania 
i niedorozwoju. Wyzyskujące instytucje gospodarcze i polityczne wykazują nie tylko 
tendencję do trwania, ale niekiedy nawet do umacniania się. Również włączające 
instytucje gospodarcze i polityczne są silnie od siebie uzależnione. Tworzą one koło 
sukcesu, które umożliwia osiągnięcie materialnego dobrobytu. Zarówno błędne koło, 
jak i koło sukcesu nie mają absolutnego charakteru. Istnieje bowiem możliwość 
podejmowania działań, przełamujących oba schematy31. 
 Chociaż w historii ludzkości normą były raczej instytucje wyzyskujące, to jednak 
udawało się czasami wprowadzać zmiany instytucjonalne i przechodzić do 
włączających instytucji gospodarczych i politycznych. Dochodziło do tego w punktach 
zwrotnych, czyli przełomowych momentach w historii, kiedy znaczące wydarzenia 
zakłócały dotychczasową równowagę polityczną i gospodarczą32. 
 Z perspektywy historycznej zasadnicze znaczenie miało ukształtowanie 
rozwojowego społeczeństwa. Rozwojowe społeczeństwo umiało konstruować i obsłu-
giwać narzędzia produkcji; tworzyło, adaptowało i opanowywało nowe techniki; 
przekazywało tę wiedzę i umiejętności młodemu pokoleniu. W rozwojowym 
społeczeństwie wyboru ludzi do poszczególnych zawodów dokonywano na podstawie 
kompetencji i względnych zasług. Ich awans lub degradacja zależały przede wszystkim 
od sposobu wykonywania postawionych przed nimi zadań. Ponadto rozwojowe 
społeczeństwo stwarzało warunki do inicjatywy, rywalizacji i naśladownictwa, a więc 

                                                      
29 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 477–478. 
30 N. Stern, J.E. Stiglitz, A Framework for a Development Strategy in a Market Economy: 
Objectives, Scope, Institutions and Instruments, „EBRD Working Paper” No 20, European 
Bank for Reconstruction and Development, London 1997; T. Przybyciński, Konkurencja…, 
op.cit., s. 45. 
31 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 478. 
32 Ibid., s. 478–479. 
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również do indywidualnej i zbiorowej przedsiębiorczości. Ludzie mogli korzystać z 
owoców własnej pracy i przedsiębiorczości33. 
 Rozwojowe społeczeństwo opierało się na określonych instytucjach gospodarczych 
i politycznych. Szczególną rolę odgrywała w nim własność prywatna. Rozwojowe 
społeczeństwo chroniło własność prywatną i w ten sposób zachęcało do oszczędzania i 
inwestowania oraz pomnażania bogactwa. Gwarantowało również prawo do wolności 
osobistej i broniło go przed tyranią, przestępczością i korupcją. Ponadto egzekwowało 
prawa wynikające z zawieranych umów. Odpowiedzialny, uczciwy, umiarkowany 
i skuteczny rząd wysłuchiwał skarg i naprawiał krzywdy. Nie był on zachłanny na 
władzę i pieniądze obywateli, ale tworzył podmiotom gospodarczym dobre warunki do 
rozwoju konkurencji rynkowej. Uczestnicy gry ekonomicznej poszukiwali korzyści 
przede wszystkim na rynku. Wiedzieli bowiem, że protekcja, korupcja i nepotyzm nie 
zapewniłyby im przywilejów34. 
 Rozwojowe społeczeństwo ukształtowało się w świecie zachodnim przede 
wszystkim w sposób oddolny i ewolucyjny. W rezultacie prób i błędów udało się 
zgromadzić takie doświadczenia, które przyczyniły się do wejścia na ścieżkę trwałego 
rozwoju gospodarczego w oparciu o rynek i konkurencję35. 
 Tymczasem w niektórych krajach podjęto w XX wieku próby odgórnego 
kształtowania ładu społeczno-gospodarczego. Zdecydowano się tam na wielki 
eksperyment stworzenia całkowicie nowej formy organizacji społecznej. W oparciu o 
siłę scentralizowanego państwa i jego zdolność stanowienia reguł formalnych 
ustanowiono taki porządek społeczno-gospodarczy, który miał pobudzać działalność 
gospodarczą. W ten sposób powstała gospodarka centralnie planowana36. 
 Konstruktywistyczny eksperyment przeprowadzono po raz pierwszy w ZSRR. 
Historia powstania i upadku ZSRR dowodzi, że możliwe jest wywołanie szybkiego 
wzrostu gospodarczego w warunkach istnienia instytucji wyzyskujących. Jednakże 
tego typu wzrost traci swoją dynamikę i w końcu się załamuje37. 
 Likwidacja demokracji i ustanowienie dyktatury partii komunistycznej umożliwiły 
całkowitą reorganizację gospodarki radzieckiej. W rezultacie uspołecznienia środków 
                                                      
33 D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 
Warszawa 2000, s. 250; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., s. 45. 
34 D.S. Landes, Bogactwo i nędza…, op.cit., s. 251; T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., 
s. 45. 
35 D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 153. 
36 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 145–147; D.C. North, Zrozumieć 
przemiany…, op.cit., s. 153–154. 
37 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 145. 
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produkcji oraz likwidacji własności prywatnej państwo uzyskało władzę nad całym 
życiem społeczno-gospodarczym obywateli. Zasoby kraju znalazły się pod kontrolą 
nielicznej elity, która rządziła ZSRR. Aby zrealizować wyznaczone przez tę elitę cele, 
totalitarne państwo stosowało przymus, przemoc i masowe morderstwa. Dzięki 
nakazom państwowym rozwijano przemysł, w tym zwłaszcza przemysł ciężki, co 
miało związek z produkcją uzbrojenia. Potrzebne do tego środki pochodziły z bardzo 
wysokich obciążeń nałożonych na rolnictwo. Przerzucanie zasobów ze względnie 
zacofanego rolnictwa do relatywnie nowoczesnego przemysłu przynosiło początkowo 
znaczne korzyści. Przemysł, który powstał, był bowiem wydajniejszy niż rolnictwo. 
Jednakże uzyskanie kolejnych przyrostów wydajności w przemyśle stawało się coraz 
trudniejsze. Tymczasem skolektywizowane rolnictwo okazało się bardzo 
nieefektywne, co prowadziło do niedoborów żywności, a nawet głodu. Sytuację 
pogarszał niedostatek bodźców materialnych do wydajnej i ciężkiej pracy. O ile 
bowiem na własny rachunek ludzie pracowali zazwyczaj chętnie, o tyle na rachunek 
państwa robili to pod przymusem, a więc niezbyt ochoczo. Właśnie dlatego instytucje 
wyzyskujące nie potrafiły wyzwolić innowacji na skalę masową. Postęp techniczny 
dokonywał się głównie w sferze militarnej, o którą państwo radzieckie troszczyło się w 
sposób wyjątkowy. Inne dziedziny gospodarki ZSRR pozostawały daleko w tyle38. 
 Próba liberalizacji instytucji politycznych i gospodarczych, zapoczątkowana w 
połowie lat 80. XX wieku przez M. Gorbaczowa, miała przede wszystkim ożywić 
gospodarkę, ale w praktyce przyczyniła się przede wszystkim do destabilizacji ZSRR i 
jego rozpadu. Poluzowano bowiem prawa ograniczające wolność słowa, co wywołało 
eksplozję aktywności politycznej w kraju i krytykę partii komunistycznej w mediach. 
W ten sposób został zapoczątkowany proces destrukcji partii komunistycznej, która 
zaczęła się wyraźnie różnicować, słabnąć i stopniowo tracić swoją przewodnią rolę, a 
zwłaszcza kontrolę nad państwem i życiem gospodarczym. Erozja tej podstawowej 
struktury politycznej w ZSRR uruchomiła swoistą reakcję łańcuchową. Dyrektorzy ra-
dzieckich przedsiębiorstw usiłowali wykorzystać liberalizację instytucji gospodarczych 
i rozwój szarej strefy do osiągania własnych celów. Dążyli oni do czerpania zysków z 
majątku państwowego, którym zarządzali. Również lokalni funkcjonariusze byli 
zainteresowani przywłaszczeniem jak największej części majątku państwowego. W ten 
sposób państwo radzieckie było rozkradane przez kadrę zarządzającą przed-
siębiorstwami i lokalnych funkcjonariuszy. Wykorzystali oni okazję do tego, aby się 
szybko wzbogacić. ZSRR został rozwiązany i przestał istnieć w 1991 roku39. 

                                                      
38 Ibid., s. 146–154; D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 153–162. 
39 D.C. North, Zrozumieć przemiany…, op.cit., s. 154–157. 
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 Również w ChRL zlikwidowano podstawowe instytucje gospodarki rynkowej i 
wprowadzono skrajnie wyzyskujące instytucje polityczne i gospodarcze. Zasoby kraju 
zostały zawłaszczone przez państwo i partię komunistyczną pod kierownictwem Mao 
Zedonga. Następnie zdecydowano się na forsowną industrializację, czyli wielki skok 
naprzód. Dokonywano tego kosztem rolnictwa. W efekcie na chińskiej wsi pojawił się 
katastrofalny głód – podobnie jak wcześniej w ZSRR. Tymczasem w kierownictwie 
chińskiej partii komunistycznej ujawniły się głębokie różnice poglądów, co 
doprowadziło do walk frakcyjnych i rewolucji kulturalnej, skierowanej przeciwko 
zwolennikom bardziej liberalnej polityki gospodarczej40. 
 Śmierć Mao Zedonga w 1976 roku utorowała drogę do władzy ludziom, którzy byli 
zwolennikami socjalizmu i pragmatycznej polityki, ukierunkowanej na wzrost 
gospodarczy. Ich przywódcą był Deng Xiaoping. Grupa reformatorów przejęła władzę 
w kraju pod koniec lat 70. XX wieku i określiła nowy kierunek polityki państwa. 
Postanowiono, że chińska partia komunistyczna będzie się skupiać na modernizacji 
ekonomicznej kraju, czyli na budowie socjalistycznej gospodarki rynkowej. Takie 
podejście umożliwiło stopniowe uwalnianie sił i stosowanie bodźców rynkowych. 
Uruchomiono proces dynamicznego wzrostu gospodarczego ChRL. Znaczne 
poluzowanie państwowej kontroli cen artykułów rolnych oraz wprowadzenie systemu 
odpowiedzialności kontraktowej w rolnictwie stworzyło silne bodźce materialne do 
zwiększania produkcji rolnej, która zaczęła szybko rosnąć. Także przedsiębiorstwa 
państwowe uzyskały większą autonomię. Coraz szerzej stosowano w nich bodźce 
ekonomiczne. Grupa reformatorów rozszerzyła zakres własności prywatnej w 
gospodarce. ChRL otworzyła się również na inwestycje zagraniczne i handel 
międzynarodowy. Niektórym miastom pozwolono na pozyskiwanie zagranicznych 
inwestorów41. 
 Chociaż grupa reformatorów nie chciała budować kapitalizmu, to jednak stworzyła 
częściowo włączające instytucje gospodarcze. Opierały się one na elementach rynku i 
konkurencji oraz wykorzystywały bodźce materialne. W rezultacie w ChRL 
następowało przejście od zespołu wysoce wyzyskujących instytucji gospodarczych do 
instytucji bardziej włączających. W warunkach obfitej i taniej siły roboczej 
umiarkowane tempo zmian instytucji gospodarczych okazało się wyjątkowo korzystne. 
Ułatwiało bowiem absorpcję zagranicznych kapitałów i technologii. Jednocześnie 

                                                      
40 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 467–470. 
41 Ibid., s. 470–473; H. Chołaj, Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, SGH, 
Warszawa 2011. 
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chińskie przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do zachodnich rynków. To wystarczyło do 
gwałtownego odrodzenia gospodarczego kraju42. 
 Jednakże zmianom gospodarczym w ChRL nie towarzyszyły reformy polityczne. 
Pozycja chińskiej partii komunistycznej w dalszym ciągu była bardzo mocna. Protesty 
studentów i robotników w Pekinie w 1989 roku, domagających się wprowadzenia 
demokratycznych reform w życiu politycznym oraz zdecydowanej walki z korupcją, 
zostały krwawo stłumione. Dlatego można powiedzieć, że wzrost gospodarczy ChRL 
dokonywał się w warunkach wyzyskujących instytucji politycznych oraz częściowo 
włączających instytucji gospodarczych. Chińska gospodarka przypominała ptaka, a 
partyjna kontrola klatkę. Zdecydowano się poszerzyć klatkę, aby ptak stał się zdrowszy 
i bardziej dynamiczny. Jednakże jej nie otworzono ani nie zabrano, gdyż zdawano 
sobie sprawę, że skończyłoby się to ucieczką ptaka z klatki43. 
 Taka sytuacja była niekorzystna z punktu widzenia perspektyw rozwojowych 
ChRL. Zostały one znacznie ograniczone, gdyż wyzyskujące instytucje polityczne i 
gospodarcze wpływały hamująco na wzrost gospodarczy. Wzrost w warunkach 
instytucji wyzyskujących jest wprawdzie możliwy, ale również nietrwały, gdyż 
bodźce, powodujące zwiększanie wydajności i rozwój gospodarczy, w końcu 
wygasają. Z tych powodów należałoby przejść do instytucji włączających, 
sprzyjających tworzeniu innowacji na skalę masową oraz twórczej destrukcji44. 
 Tymczasem chińscy reformatorzy traktowali wzrost gospodarczy jako wsparcie 
swojej władzy  i wcale nie zamierzali z niej rezygnować. Nie przyjmowali oni do 
wiadomości, że koniecznym warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego jest 
wprowadzenie ustroju demokratycznego oraz respektowanie praw człowieka i 
obywatela. Nie chcieli przyznać, iż prawidłowe funkcjonowanie rynków oraz innych 
włączających instytucji gospodarczych jest uzależnione od istnienia włączających 
instytucji politycznych45. 
 
4. Kształtowanie pa ństwa dobrobytu w Europie Zachodniej 

 Pomiędzy włączającymi instytucjami gospodarczymi i politycznymi zachodzą 
zazwyczaj silne i pozytywne interakcje. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. W 
tym kontekście warto zwrócić uwagę na ewolucję ładu społeczno-gospodarczego, jaka 

                                                      
42 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody…, op.cit., s. 470–471, 473–474 oraz 485–
487. 
43 Ibid., s. 485–488 oraz 493. 
44 Ibid., s. 488–491. 
45 Ibid., s. 492–495. 



102  Tomasz Przybyciński 

dokonała się w Europie Zachodniej od końca XIX wieku do początku XXI wieku. W 
krajach Europy Zachodniej podjęto bowiem próbę ukształtowania nowego ładu 
społeczno-gospodarczego, który miał urzeczywistniać ideał sprawiedliwości 
społecznej. W tym przypadku nie zdecydowano się jednak na wariant rewolucyjnych 
przekształceń systemowych. Większą popularność zyskał bowiem wariant ewolucyjny, 
określany również jako „zimny” socjalizm46. 
 W wielu państwach Europy Zachodniej znaczna część społeczeństwa nie 
akceptowała „dzikiego” kapitalizmu i opowiadała się za realizacją ideału 
sprawiedliwości społecznej w życiu społeczno-gospodarczym. W szczególności 
chodziło tutaj o spełnienie postulatu sprawiedliwego podziału bogactwa i zapewnienie 
równości szans. Jednakże doświadczenia krajów totalitarnych zniechęciły liczne grupy 
społeczne do socjalizmu „gorącego”. Właśnie dlatego dużą popularność zyskała 
koncepcja państwa dobrobytu, czyli państwa opiekuńczego lub kapitalizmu 
opiekuńczego. Była ona realizowana przede wszystkim przez partie o orientacji 
socjaldemokratycznej. 
 Do uformowania się koncepcji państwa dobrobytu przyczyniły się w szczególności: 
ekonomia dobrobytu oraz ekonomia keynesowska. Ekonomia dobrobytu, która 
powstała na początku XX wieku i była później dalej rozwijana, koncentrowała się na 
zapewnieniu dobrobytu społecznego. Stworzył ją angielski ekonomista A.C. Pigou 
(1877–1959). Zwolennicy ekonomii dobrobytu twierdzili, że dobrobyt społeczny 
zależy przede wszystkim od wielkości, stabilności i struktury dochodu narodowego. 
Byli oni zwolennikami wprowadzenia progresywnego podatku dochodowego oraz 
wysokiego opodatkowania spadków. Dzięki tym narzędziom państwo miało 
dokonywać transferu środków finansowych od bogatszej do uboższej części 
społeczeństwa, a także zapewniać wzrost dobrobytu społecznego47. 
 Źródeł ekonomii keynesowskiej należy poszukiwać w twórczości angielskiego 
ekonomisty J.M. Keynesa (1883–1946). Pod wpływem doświadczeń wielkiego 
kryzysu gospodarczego z lat 1929–1933 napisał on pracę zatytułowaną The General 
Theory of Employment, Interest and Money. Książka ta została opublikowana w 1936 
roku i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem części ekonomistów i polityków. W 
ten sposób została zapoczątkowana rewolucja keynesowska w myśli ekonomicznej. 

                                                      
46 J. Godłów-Legiędź, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, 
Warszawa 1992, s. 112–114. 
47 M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2012, 
s. 452–454; Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007, s. 91–92 oraz 343. 
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Doprowadziła ona do głębokich zmian zarówno we współczesnej ekonomii, jak i w 
polityce gospodarczej. Upowszechniło się bowiem przekonanie, że gospodarka 
wolnorynkowa jest podatna na załamania koniunktury, a zadaniem państwa powinno 
być zapobieganie takim zjawiskom. 
 J.M. Keynes uważał, że źródłem problemów gospodarczych były zachowania 
spekulantów finansowych. Kierowali się oni „zwierzęcymi instynktami”. Euforia 
inwestycyjna, która ogarniała spekulantów finansowych, prowadziła do hossy na 
giełdzie, natomiast pesymizm inwestycyjny skutkował giełdową bessą. Zachowania 
spekulantów finansowych miały charakter stadny. Nie wynikały one z racjonalnej 
kalkulacji. W tej sytuacji depresja gospodarcza mogła trwać bardzo długo. Pesymizm 
inwestycyjny sprawiał bowiem, że oszczędności po prostu nie inwestowano. Skoro 
łączne wydatki w gospodarce spadały poniżej poziomu, gwarantującego pełne 
zatrudnienie, i nie należało liczyć na działanie „niewidzialnej ręki” rynku, to jedynym 
podmiotem, który mógł zapobiec katastrofie ekonomicznej, było państwo. Właśnie 
dlatego adekwatną odpowiedzią na niewystarczający popyt i masowe bezrobocie 
powinna być ekspansywna polityka finansowa. Głosząc takie poglądy, J.M. Keynes 
krytykował zrównoważony budżet i zachęcał do zadłużania państwa w okresie 
pogorszenia koniunktury gospodarczej48. 
 Twórczość J.M. Keynesa stała się inspiracją dla tych ekonomistów, którzy byli 
zwolennikami znacznego zwiększenia roli państwa w życiu społeczno-gospodarczym. 
Ekonomia keynesowska uzasadniała wzrost wydatków publicznych oraz obciążeń 
podatkowych i parapodatkowych. W szczególności przekonywała, że wprowadzenie 
progresywnego opodatkowania dochodów jest korzystne dla gospodarki, ponieważ 
stymuluje wzrost popytu, zwłaszcza w okresie pogorszenia koniunktury, i pomaga 
łagodzić cykliczne wahania koniunkturalne. 
 Dużą rolę w propagowaniu koncepcji państwa dobrobytu i jej praktycznej realizacji 
odegrał również brytyjski ekonomista W. Beveridge (1879–1963). W 1942 roku 
została opublikowana jego praca, zatytułowana Social Insurance and Allied Services, 
zwana raportem Beveridge’a, zawierająca projekt radykalnych zmian 
dotychczasowego ustroju społeczno-gospodarczego. Na tej podstawie wprowadzono w 
Wielkiej Brytanii plan Beveridge’a. Obejmował on: walkę z bezrobociem, 
wprowadzenie publicznej opieki zdrowotnej oraz budownictwo socjalne. Właśnie 
dlatego datę publikacji raportu Beveridge’a traktuje się jako początek państwa 
dobrobytu w Wielkiej Brytanii. 

                                                      
48 M. Skousen, Narodziny…, op.cit., s. 433–475. 
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 W. Beveridge postulował stworzenie rozbudowanej ochrony socjalnej, obejmującej: 
opiekę zdrowotną, emerytury, renty, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz 
indywidualne usługi socjalne. Uważał bowiem, że zagwarantowanie ochrony socjalnej 
obywatelom przez państwo jest tak samo ważne jak zapewnienie bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego. Przekonywał, iż ludzi należy chronić przed różnymi 
zdarzeniami o charakterze losowym. Ponadto trzeba im zagwarantować godziwą 
egzystencję. Dlatego zachęcał państwo do podjęcia redystrybucji dochodów na wielką 
skalę oraz wprowadzenia jednolitych składek ubezpieczeniowych. 
 Zanim przystąpiono do realizacji koncepcji państwa dobrobytu, rozmiary sektora 
publicznego były niewielkie. Wynikało to z ograniczonych funkcji państwa, które 
zapewniało jedynie bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz administrację. W 
1870 roku w grupie krajów uprzemysłowionych, obejmującej: Australię, Austrię, 
Kanadę, Francję, Niemcy, Włochy, Irlandię, Japonię, Nową Zelandię, Norwegię, 
Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię, USA, Belgię, Holandię i Hiszpanię, wydatki 
publiczne wynosiły średnio 10,7% PKB49. 
 Od tego czasu wydatki publiczne wyraźnie się zwiększyły. W 1937 roku średni 
poziom wydatków publicznych w krajach rozwiniętych wynosił już 22,8% PKB50. W 
połowie XX wieku łączne wydatki rządowe państw zachodnioeuropejskich osiągnęły 
25-30% PKB. W USA wynosiły one 21% PKB, a w Japonii 20% PKB51. 
 W latach 60. i 70. XX wieku w Europie Zachodniej nastąpił dalszy, znaczący 
rozwój interwencjonizmu państwowego. W tym czasie rozbudowywano w szybkim 
tempie wydatki o charakterze socjalnym. Wiązało się z to z ograniczaniem 
wolnorynkowych cech ładu społeczno-gospodarczego oraz próbą kompleksowej 
realizacji koncepcji państwa dobrobytu. W rezultacie tych zmian w wielu krajach 
Europy Zachodniej państwo stało się duże i drogie. Na przykład, w Szwecji wydatki 
publiczne zwiększyły się z 31% PKB w 1960 roku do 60,1% PKB w 1980 roku. W 
USA dynamika wydatków publicznych była znacznie mniejsza52. 
 Sytuacja wielu krajów pogorszyła się wskutek wybuchu globalnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego w 2008 roku. Na przykład, w latach 2008–2012 średni 
                                                      
49 B. Karbownik, Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, 
w: Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, 
Warszawa 2009, s. 118–119 oraz 171. 
50 Ibid., s. 119 oraz 171. 
51 W.M. Orłowski, Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, 
Warszawa 2011, s. 147. 
52 B. Karbownik, Analiza wydatków…, op.cit., s. 119–121 oraz 171; R. Bugaj, Plusy dodatnie i 
ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa 2015, s. 175–176. 
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dług publiczny w krajach UE zwiększył się z 62,2% PKB do 86,8% PKB. W krajach 
strefy euro średni dług publiczny wzrósł z 70,2% PKB do 92,9% PKB53. 
 W 2011 r. łączne wydatki państw UE stanowiły przeciętnie 50% ich PKB, a w USA 
i Japonii ok. 41%. Warto zauważyć, że w krajach rozwijających się wskaźnik ten 
sięgał zazwyczaj 20–30% PKB, przy czym w Chinach wynosił on 22%, w Indiach 
26%, w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie 33%54. 
 W tym kontekście na szczególną uwagę zasługiwały bardzo duże wydatki związane 
z finansowaniem systemu zabezpieczenia społecznego. W wielu krajach Europy 
Zachodniej przyczyną narastających kłopotów w obszarze finansów publicznych 
okazał się przede wszystkim niewydolny repartycyjny system emerytalny. Coraz 
bardziej rosły bowiem wydatki na wypłaty emerytur. Wiązało się to z depresją 
urodzeniową i starzeniem się społeczeństwa. Współczynnik płodności ogólnej kobiet 
w Europie, który wynosił 2,66 w latach 1950–1960, obniżył się do 1,97 w latach 1975–
1980. Oznacza to, że niemożliwe stało się zapewnienie nawet prostej reprodukcji 
ludności. W rezultacie europejska piramida demograficzna przekształcała się w 
demograficzny sarkofag. Tymczasem starzejące się społeczeństwa potrzebowały 
również coraz więcej środków na opiekę zdrowotną55. 
 Bardzo trudna sytuacja finansów publicznych oraz niekorzystne uwarunkowania 
demograficzne wielu krajów Europy Zachodniej powinny być postrzegane w szerszym 
kontekście. Chodzi tutaj o zasadniczą zmianę instytucjonalnych reguł gry, jaka 
dokonała się w XX wieku. Budowa państwa opiekuńczego, które gwarantowało hojną 
pomoc finansową podmiotom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
przyczyniła się bowiem do radykalnej zmiany ich rachunku ekonomicznego. 
Powszechnym zjawiskiem stał się hazard moralny. Przesłanką zaistnienia tego 
zjawiska był niedostatek lub nawet brak odpowiedzialności. Rozmyta 
odpowiedzialność albo jej brak tworzyły sytuację, w której oportunizm i nie-
odpowiedzialne zachowania przynosiły największe korzyści. Państwo dobrobytu 
znacznie obniżyło koszty i zwiększyło korzyści zachowań oportunistycznych. 
Brzemienne w skutkach okazały się zwłaszcza przymusowe ubezpieczenia społeczne 
i ściśle z tym związany upadek kultury równowagi praw i obowiązków oraz kultury 

                                                      
53 P. Ptak, Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe, „Gospodarka 
Narodowa” 2014, nr 2, s. 26. 
54 W.M. Orłowski, Świat…, op.cit., s. 145–146. 
55 Ibid., s. 147–150; W. Rakowski, Struktury demograficzne ludności Europy a wzrost 
gospodarczy, w: Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego 
Unii Europejskiej, red. P. Misztal, W. Rakowski, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 16–30. 
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wzajemnego zaufania. Redystrybucyjny system zaopatrzenia emerytalnego i usług 
medycznych stymulował hazard moralny na wielką skalę. Z jednej strony, coraz więcej 
ludzi chciało żyć na cudzy koszt i korzystać z pomocy opiekuńczego państwa. Z 
drugiej strony, coraz mniej ludziom opłacało się ciężko pracować i samodzielnie dążyć 
do zabezpieczenia własnego losu. Redystrybucyjny charakter państwowych emerytur 
sprawiał, że: obniżała się płodność, zmniejszała się liczba małżeństw, rosła liczba 
rozwodów i malała skłonność do oszczędzania. W nowych warunkach 
instytucjonalnych racjonalną i wygrywającą strategią okazywała się po prostu 
„permanentna dezercja”. Właśnie dlatego charakterystycznym zjawiskiem i sym-
ptomem kryzysu państwa dobrobytu był również bardzo wysoki udział niepracujących 
w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy okazały się zbyt małe różnice pomiędzy zasiłkiem dla bezrobotnych a płacą 
minimalną. Nie zachęcały one do energicznego poszukiwania pracy. Część 
bezrobotnych liczyła bardziej na opiekę społeczną niż na znalezienie pracy. W ten 
sposób rozkwitała kultura długoterminowego bezrobocia i uzależnienia od pomocy 
opiekuńczego państwa56. 
 Przypadek Grecji pokazuje, że budowa państwa dobrobytu może okazać się 
podobnym wyborem jak pójście w ślepą uliczkę. Polityka zwiększania wydatków 
publicznych, którą od początku lat 80. XX wieku realizowały w tym kraju kolejne 
socjalistyczne rządy, zapewniała im wprawdzie przez wiele lat poparcie wyborców, ale 
jej skutkiem był również bardzo duży wzrost długu publicznego. Dług publiczny 
zwiększył się bowiem z 25% PKB w 1981 roku do 161,3% PKB w 2012 roku. 
Tymczasem rozbudowa sektora publicznego doprowadziła do tego, że stał się on 
przerośnięty, niewydajny i bardzo drogi. Zaniedbano natomiast rozwój sektora 
prywatnego, wskutek czego grecka gospodarka miała niekorzystną strukturę i była po 
prostu niekonkurencyjna. Zarówno przed przystąpieniem do strefy euro, jak i później 
Grecja systematycznie fałszowała dane na temat budżetu państwa. Cała prawda o 
katastrofalnym stanie finansów publicznych Grecji wyszła na jaw w 2010 roku. 
Okazało się wówczas, że Grecja nie była w stanie spłacić wierzycielom prawie 
300 mld EUR. Przed bankructwem uchroniła ją wówczas pomoc zagraniczna. 
Obawiano się bowiem, iż kryzys zadłużeniowy Grecji mógłby wywołać reakcję 
łańcuchową i spowodować kryzys zadłużenia większej liczby państw w strefie euro57. 

                                                      
56 K. Tarchalski, Hazard moralny jako problem w gospodarce. Protekcja gospodarki czy 
protekcja kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 11–45. 
57 A. Visvizi, Wybrane regiony świata w warunkach kryzysu: Grecja, w: Kryzys gospodarczy 
2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, 
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 Rozwojowe społeczeństwo ukształtowało się w świecie zachodnim przede 
wszystkim w sposób oddolny i ewolucyjny. W rezultacie prób i błędów udało się 
bowiem zgromadzić takie doświadczenia, które przyczyniły się do wejścia na ścieżkę 
trwałego rozwoju gospodarczego. Powstał rynkowy ład społeczno-gospodarczy, oparty 
na włączających instytucjach gospodarczych i politycznych, który mógł zapewnić 
ludziom dobrobyt. Ze względu na rozmaite dysfunkcjonalności był on jednak często 
krytykowany. Formułowano również postulaty jego obalenia i budowy nowego, 
lepszego ustroju społeczno-gospodarczego. 
 W XX wieku podjęto próby odgórnego kształtowania systemu społeczno-
gospodarczego. W niektórych krajach zdecydowano się na wielki eksperyment stwo-
rzenia całkowicie nowej formy organizacji społecznej w oparciu o siłę scentra-
lizowanego państwa i jego zdolność stanowienia reguł formalnych. Jednakże kon-
struktywistyczny program reform zakończył się spektakularnym niepowodzeniem z 
powodu wprowadzenia skrajnie wyzyskujących instytucji politycznych i 
gospodarczych. 
 Tymczasem w wielu krajach Europy Zachodniej dużą popularność zyskała 
koncepcja państwa dobrobytu. Jej realizacja doprowadziła do zasadniczej zmiany 
instytucjonalnych reguł gry. Państwo dobrobytu znacznie obniżyło koszty i zwiększyło 
korzyści zachowań oportunistycznych. Brzemienne w skutkach okazały się zwłaszcza 
przymusowe ubezpieczenia społeczne i ściśle z tym związany upadek kultury 
równowagi praw i obowiązków. Redystrybucyjny system zaopatrzenia emerytalnego i 
usług medycznych stymulował hazard moralny na wielką skalę. 
 Zebrane dotychczas doświadczenia wskazują, że kształtowanie ładu społeczno-
gospodarczego jest skomplikowanym procesem i wielkim wyzwaniem. Sukces 
gospodarczy można osiągnąć dzięki wprowadzeniu instytucji włączających, opartych 
na rynku i konkurencji, które sprzyjają tworzeniu innowacji na skalę masową oraz 
twórczej destrukcji. 
  

                                                                                                                                             
red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2013, s. 439–447; T. Sarrazin, Europa nie potrzebuje 
euro. Jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas do kryzysu, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2013, s. 71; M. Magierowski, Europejski Lehman Brothers?, 
„Rzeczpospolita”, 4.05.2010. 
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5. Instytucje a polityka gospodarcza 
 
Streszczenie 

 Przedmiotem opracowania jest próba rozgraniczenia pola zastosowania polityki 
instytucjonalnej i polityki gospodarczej. Stoję na stanowisku, że instytucje nie 
powinny zastępować narzędzi bieżącej polityki gospodarczej. Podstawą rozgraniczenia 
jest klasyfikacja instytucji i określenie roli przez nie spełnianej. Potrzeba zmian 
instytucjonalnych, spowodowana zasadniczymi i trwałymi zmianami w realnej 
gospodarce i społeczeństwie, wywołuje pokusę wykorzystywania takich zmian do 
doraźnych celów, których realizacja powinna być przedmiotem polityki gospodarczej. 
Przedstawiam cele i ograniczenia z jednej strony polityki instytucjonalnej, a z drugiej 
polityki gospodarczej. Wracam uwagę, że dla zapewnienia przewidywalności 
zachowania partnerów transakcji i stąd dla efektywnego działania rynków niezbędna 
jest spójność norm prawnych między sobą i z normami nieformalnymi, stabilność tych 
norm i wysoka jakość egzekucji prawa. Dalszym elementem opracowania jest 
przedstawienie z jednej strony podmiotów czynnych (autorów) każdego z tych 
rodzajów polityki, a z drugiej podmiotów biernych (wykonawców). Zwracam uwagę, 
że niektóre pomioty czynne polityki instytucjonalnej mogą być żywotnie 
zainteresowane realizacją celów doraźnych, co może skutkować kierowaniem 
instytucji na realizację doraźnych celów. Ilustruję ten problem na przykładzie  
struktury podmiotów polityki instytucjonalnej i polityki gospodarczej w Polsce oraz 
ich podstawowych kompetencjami. Przedstawiam też przykłady instytucji 
funkcjonujących w prawie polskim które w dużej mierze pełnią funkcję instrumentów 
doraźnej polityki gospodarczej. 

Słowa kluczowe: instytucje; polityka gospodarcza 
 

  

                                                      
1Niniejszy tekst wyraża wyłącznie opinie autorki i w żadnej mierze nie odzwierciedla opinii 
Komisji Europejskiej.  
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Institutions and economic policy 
 
Abstract 

 The objective  of this paper is to delimitate the field of application of institutional 
policy and of economic policy. My point is that institutions should not replace the tools 
of current economic policy. The basis of delimitation is classification of institutions 
and definition of the role they play. The need of changes of institutions, underpinned 
by decisive and durable changes in the real economy and society brings about a 
temptation to use those changes for current needs, which should be addressed by 
economic policy. I present the objectives and limits of institutional policy on the one 
hand, and of economic policy on the other. I underline that to ensure predictability of 
behavior of partners of transactions and thus for efficient functioning of markets 
coherence of formal norms between them and with informal norms, their stability and 
high quality of enforcement are necessary. In the following I present the active agents 
(authors) of each of those kinds of policy, and passive agents (those who apply them). I 
underline that some active agents of institutional policy may be vitally interested in 
fulfilling current objectives, and this may direct institutions to fulfillment of those 
objectives. I illustrate this on the example of the structure of the agents of institutional 
policy and of economic policy In Poland. I present also the examples of institutions 
functioning in Polish law which mostly play a role of in tools of current economic 
policy. 

Keywords: institutions; economic policy 
 
Wprowadzenie 

 Temat relacji pomiędzy polityką gospodarczą a polityką instytucjonalną, którym 
zajmowałam się kilka lat temu, nie tylko nie stracił swej aktualności, ale wręcz stał się 
obecnie jeszcze bardziej aktualny. Można powiedzieć, że zasadniczy okres 
transformacji do gospodarki rynkowej obecnie, w 2016r, Polska ma już za sobą. 
Integracja z Unią Europejską, kiedy to trzeba było w krótkim czasie wdrożyć acquis 
communautaire, czyli system norm prawnych już funkcjonujących w Unii 
Europejskiej, też już się dokonała. Tak więc czynniki zewnętrzne, w dużej mierze 
polityczne, najbardziej podstawowych zmian instytucjonalnych, straciły na znaczeniu. 
Nie oznacza to jednak, że nie ma potrzeby dalszych zmian instytucjonalnych. Jedną z 
przyczyn takich zmian jest powstawanie nowych sytuacji wymagających regulacji. 
Dwadzieścia lat temu Internet nie był tak rozwinięty jak dzisiaj, nie było mediów 
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społecznościowych, więc ochrona danych osobowych w Internecie nie wymagała 
regulacji. Obecnie regulacja taka jest sprawą o wysokim znaczeniu.  
 Ciągłe dokonywanie zmian instytucjonalnych stwarza pokusę ich stosowania do 
rozwiązywania doraźnych problemów. Tym silniejsza staje się potrzeba określenia 
warunków, w których potrzebne jest dokonanie zmiany instytucjonalnej i warunków, 
w których należy zastosować rozwiązania nie mające charakteru norm ogólnych, w 
ramach narzędzi polityki gospodarczej. Temu tematowi poświęcony jest niniejszy 
rozdział. Postaram się rozgraniczyć w nim pole zastosowania polityki instytucjonalnej 
i polityki gospodarczej, a także podmioty aktywne i podmioty bierne (wykonawców) 
każdego z tych rodzajów polityki. Rozważania rozpocznę od klasyfikacji instytucji i 
określenia ich roli. Następnie omówię proces zmian instytucjonalnych. Posłuży mi to 
do określenia celów i ograniczeń polityki instytucjonalnej, a także relacji między 
polityką instytucjonalną a polityką gospodarczą. W końcowej części rozdziału zajmę 
się strukturą podmiotów polityki instytucjonalnej i polityki gospodarczej w Polsce oraz 
ich podstawowymi kompetencjami.  
 

1. Pojęcie, rodzaje i rola instytucji 

 W pierwszym zdaniu swej powszechnie znanej książki North definiuje instytucje 
następująco: „Instytucjami są zasady gry obowiązujące w społeczeństwie lub, bardziej 
formalnie, zaprojektowane przez człowieka ograniczenia, które kształtują interakcje 
międzyosobowe” (s.3)2. Szczególny nacisk kładzie przy tym na rolę instytucji w 
określaniu praw własności, co ma zasadnicze znaczenie stabilizujące i umożliwiające 
ustalenie udziału w zyskach z tytułu dokonanej transakcji. 
 North dzieli funkcjonujące w społeczeństwie instytucje na formalne i nieformalne. 
Do instytucji formalnych zalicza wszystkie reguły postępowania mające postać pisaną. 
Na ogół funkcjonują one w strukturze hierarchicznej, obejmującej jako akt nadrzędny 
konstytucję, różne zbiory aktów prawnych, reguły administracyjne, techniczne, 
ekonomiczne. W pewnym sensie takimi instytucjami ogólnymi mogą być umowy, jeśli 
dotyczą szerszego kręgu zainteresowanych i mogą być wykorzystywane przy 
formułowaniu innych umów. 

                                                      
2 North, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, 1990. W ekonomii neo-instytucjonalnej pojęcie instytucji obejmuje nie tylko 
instytucje obowiązujące ogólnie, ale też normy o zasięgu ograniczonym (grupowym a nawet 
bilateralnym). Takie właśnie rozszerzenie pojęcia sugeruje druga część przytoczonej definicji. 
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 Z punktu widzenia sposobu komunikowania i egzekwowania instytucje dzielą się 
więc na formalne (zapisane, poparte administracyjnym aparatem egzekucji) i 
nieformalne (zwyczajowe). Z kolei z punktu widzenia kręgu podmiotów, których 
dotyczą, dzielą się na ogólne, grupowe i prywatne. 
 Biorąc pod uwagę obie te klasyfikacje można przedstawić następującą 
czteropoziomową klasyfikację  zjawisk społeczno-ekonomicznych3: 

• poziom 1: otoczenie społeczne (normy nieformalne, zwyczaje, tradycje, reguły 
religijne), 

• poziom 2: otoczenie instytucjonalne, formalne reguły postępowania (zwłaszcza 
związane z własnością), egzekwowane przez aparat administracyjno-
sądowniczy, 

• poziom 3: zarządzanie – reguły realizacji działań gospodarczych (np. 
wykonywanie umów, dostosowanie do zmieniających się warunków), 

• poziom 4: alokacja zasobów, określanie cen i ilości,  dobieranie bodźców. 
 Wszystkie wymienione poziomy zjawisk są ze sobą powiązane, przy czym poziomy 
o niższych numerach nakładają ograniczenia na stan i rozwój poziomów o numerach 
wyższych. Uznaje się jednak, że te podporządkowane poziomy też w pewnym, 
znacznie słabszym stopniu, wpływają na przekształcenia poziomów nadrzędnych.  
 Im niższy numer poziomu, tym wolniejsze są zachodzące w nim zmiany i tym 
mniejsza jest możliwość świadomego kształtowania tych zmian. Najwolniej zmienia 
się szeroko rozumiane otoczenie społeczne – kulturowe, polityczne, poznawcze. 
Aczkolwiek wiadomo, że zmiany te mają miejsce, to jednak mechanizm tych zmian i 
przyczyny inercji nie są dokładnie wyjaśnione. Przedstawiciele ekonomii neo-
instytucjonalnej uznają warunki otoczenia społecznego za dane zewnętrznie. 
 Jeśli chodzi o drugi poziom, formalnych reguł gry najczęściej skodyfikowanych w 
postaci norm prawnych i uważanych za infrastrukturę instytucjonalną działalności 
społeczno-gospodarczej, to ich zmiany są szybsze, ale też na ogół mają charakter 
kumulatywny. Przyczyną inercji jest komplementarność poszczególnych reguł. Tym 
niemniej reguły poziomu drugiego mogą być świadomie kształtowane, na przykład dla 
polepszenia efektywności działań społeczno-ekonomicznych. Reguły te mogą też 
podlegać gwałtownym, zrywającym ciągłość zmianom, na przykład w wyniku wojny 
czy rewolucji.  

                                                      
3 Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, ,,Journal of 
Economic Literature” 2000, vol. XXXVIII, s. 595–613. 
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 Rolę instytucji (norm) ekonomia instytucjonalna widzi, ogólnie, w zmniejszaniu 
niepewności działania, poprzez narzucanie pewnych ograniczeń na zbiór 
rozpatrywanych alternatyw. Stąd przyszłe działanie podmiotów staje się bardziej 
przewidywalne.  
 Instytucje formalne, z uwagi na ich zasadnicze znaczenie dla współpracy między 
podmiotami gospodarczymi, teoretycznie powinny odpowiadać potrzebom 
gospodarczym i dawać możliwość jak najdalej idącej stabilizacji współpracy. W 
praktyce jednak normy te często są efektem presji grup interesu (zwłaszcza potężnych 
podmiotów gospodarczych i ugrupowań politycznych). Istnieje jeszcze jeden, bardziej 
funkcjonalny, powód, dla którego instytucje formalne mogą nie w pełni odpowiadać 
potrzebom społeczeństwa i gospodarki. Otóż są one na ogół tak silnie powiązane 
między sobą, że zmiana jednej z nich musiałaby wywołać falę zmian pozostałych. 
Stąd, jeśli koszty niedostosowania instytucji formalnych do potrzeb gospodarczych nie 
są zbyt wysokie, często toleruje się pewną „przestarzałość” norm. 
 Normy formalne, aczkolwiek występują we wszystkich współczesnych 
gospodarkach, rzadko są wykorzystywane operacyjnie do rozwiązywania konfliktów 
(przez odwołanie się do sądu). Ich zawartość jest ponadto niewystarczająca do 
regulowania wszelkich interakcji społecznych. Muszą być one uzupełniane przez całą 
bogatą „otoczkę” norm nieformalnych, w postaci zwyczajów, reguł postępowania, 
konwencji. Te normy nieformalne mogą być różnego pochodzenia i pełnić różne 
funkcje. W przypadku istnienia norm formalnych zasadniczą funkcją norm 
nieformalnych jest ich rozszerzanie, uzupełnianie, uwzględnianie okoliczności życia 
codziennego. Oprócz tego mogą one działać bądź jako normy sankcjonowane 
społecznie (np. przez wykluczenie ze społeczności, ostracyzm), lub też sankcjonowane 
wewnętrznie, przez system wyznawanych wartości (nawet niezgodny z korzyściami 
materialnymi), dbałość o reputację. W małych społecznościach, w których efekt 
porządku społecznego jest widoczny dla wszystkich, a realizacja norm może być 
sankcjonowana np. groźbą zemsty, system norm nieformalnych może być bardzo 
silnym narzędziem kształtowania postępowania.  
 Rozwijająca się obecnie dziedzina instytucjonalizmu prawnego (legal 
institutionalism) podkreśla, że normy formalne mają obecnie znacznie większe 
znaczenie niż normy nieformalne4. Przyczyną tego jest po pierwsze skala 
współczesnych społeczności. Są to społeczności bardzo duże, oparte na anonimowości, 

                                                      
4 Deakin S., Gindis D., Hodgson G.M., Huang K., Pistor K., Legal Institutionalism.: Capitalism 
and the Constitutive Role of Law, “Journal of Comparative Economics”, 2017, vol. 45, no.1, 
s.188-200. 
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w których nieformalne uzgadnianie interesów i egzekwowanie wykonywania norm 
nieformalnych byłoby niemożliwe. Niezbędne są normy formalne i istnienie systemu 
kontroli (monitorowania) ich przestrzegania przez podmioty oraz karania w przypadku 
naruszania norm. 
 Obie te funkcje (monitorowania i karania) są kosztowne, wymagają utrzymywania 
w społeczeństwie licznych wyspecjalizowanych służb (policji, różnych systemów 
gromadzenia informacji, sądownictwa, więziennictwa). Jeśli chodzi o samo 
monitorowanie, to nie we wszystkich przypadkach musi być ono wykonywane przez 
organizacje państwowe. Mogą je zastępować organizacje niezaangażowane, w 
odpowiednim stopniu kompetentne (np. zawodowe). Jednak posługiwanie się takimi 
organizacjami, choć niewątpliwie pociąga za sobą niższe koszty, nie pozwala 
wykonywać funkcji karania za naruszenia norm. Tak więc na ogół obydwie funkcje 
(monitorowania i karania) wykonuje rozbudowany aparat organizacji państwowych. 
Musi on spełniać wysokie wymagania: obiektywności, kompetencji, sprawności 
działania. 
 Według Northa, dla zapewnienia przewidywalności zachowania partnerów 
transakcji i stąd dla efektywnego działania rynków niezbędna jest spójność norm 
prawnych między sobą i z normami nieformalnymi, stabilność tych norm i wysoka 
jakość egzekucji prawa5.  
 Taki system instytucji ma zasadnicze znaczenie dla sposobu dokonywania 
transakcji. Przede wszystkim, dzięki niemu znacznie zmniejsza się niepewność, 
zarówno w sensie zachowania się otoczenia rynkowego, jak i, w szczególności, ryzyka 
nielojalności ze strony partnerów. Stąd też istnieje możliwość znacznego zmniejszenia 
kosztów transakcyjnych6, zarówno w fazie przygotowywania umowy (nie jest 
niezbędne powtarzanie już obowiązujących reguł prawnych, możliwe staje się 
ograniczanie zabezpieczeń), jak i jej wykonywania (partner z większym prawdo-
podobieństwem będzie rzetelnie realizował umowę). Wówczas też możliwe jest 
podejmowanie bardziej kompleksowych form współpracy. 
 Kształt otoczenia instytucjonalnego jest też nie bez znaczenia dla materialno-
efektywnościowej strony transakcji. Jak wspomniano wyżej, otoczenie instytucjonalne 
powinno tworzyć struktury rynkowe wspomagające efektywność. Dzieje się tak jednak 

                                                      
5 North, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, 1990. 
6 Przez koszty transakcyjne rozumie się wszystkie koszty związane z obsługą transakcji 
(współpracy) między podmiotami. 
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nie zawsze, z uwagi na wpływ interesów „twórców instytucji” i będących z nimi w 
porozumieniu grup nacisku. 
 Otoczenie instytucjonalne może w jeszcze jeden sposób wpływać na materialno-
efektywnościową stronę transakcji. Otóż poziom bezpieczeństwa i jakość instytucji 
(zwłaszcza odnoszących się do własności) mają wpływ na decyzje produkcyjne i 
inwestycyjne. Może być to decyzja zasadnicza – czy podejmować wymianę w tego 
rodzaju otoczeniu (np. w wysoce niestabilnym kraju), lub też bardziej techniczna (np. 
Czy angażować się długookresowo? Czy lokować duże nakłady? Czy inwestować w 
aktywa specyficzne7?). Charakter instytucji w danym kraju może np. umożliwiać tylko 
drobne transakcje, oparte na osobistej znajomości (tak się dzieje w „szarej strefie” 
gospodarki, pozbawionej możliwości legalnej egzekucji zobowiązań) lub wymuszać 
korzystanie z mechanizmów nacisku mafijnego. 
 Mówiąc o charakterze instytucji mam na myśli nie tylko ich treść, ale również 
jakość egzekucji.  Bardzo często pomija się ten element mówiąc o jakości systemu 
instytucjonalnego danego państwa. Tym niemniej, jak choćby wynika ze znacznego 
zróżnicowania wskaźników korupcji czy wskaźników Doing Business w 
poszczególnych krajach, absolutnie nie można powiedzieć, że samo prawo stanowione 
zapewnia jakość systemu instytucjonalnego. Jak się wydaje, już po momencie 
formalnego przyjęcia danej normy prawnej mogą mieć miejsce niejako wtórne 
negocjacje pomiędzy partnerami społecznymi. Chodzi zwłaszcza o grupy interesów, 
które czują się zagrożone przez działanie danej normy, a w procesie legislacyjnym nie 
były wystarczająco reprezentowane. Ex post mogą prowadzić strategię biernego oporu, 
np. argumentując, że dana norma znacznie pogarsza warunki ich działalności i nie 
podporządkowując się jej.  
 
2. Proces zmian instytucjonalnych 

 Według Douglassa Northa8, czołowego teoretyka ewolucji instytucjonalnej 
(nawiasem mówiąc „zawłaszczanego” zarówno przez przedstawicieli nowej, jak i 
„tradycyjnej” ekonomii instytucjonalnej), proces zmian instytucjonalnych jest 

                                                      
7 Przez aktywa specyficzne rozumie się takie aktywa, zastosowanie których jest w szczególny 
sposób powiązane z daną transakcją  (np. nie mogą być użyte w inny sposób lub w innym 
miejscu). 
8 North, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press 1990;  North, Douglass C.,  Institutional Change: a Framework of Analysis,  
w: Institutional Change. Theory and Empirical Findings (S.-E.Sjöstrand, red.) M.E.Sharpe, 
New York – London 1993. 
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endogeniczny i stopniowy. Jego podstawowym motorem są powolne zmiany w  
instytucjach nieformalnych, które wynikają ze zmian cen i preferencji, a które z kolei 
stopniowo doprowadzają do zmian reguł formalnych. Innym czynnikiem powolnych 
zmian jest interferencja pomiędzy istniejącym otoczeniem instytucjonalnym a 
organizacjami działającymi w jego ramach. Ich działalność jest kształtowana przez 
istniejące reguły, ale mogą one też częściowo wywierać wpływ na nie tak, by 
zmieniały się w korzystnych dla nich kierunkach. North dopuszcza możliwość 
gwałtownych zmian instytucji w wyniku rewolucji, wojen lub kataklizmów 
naturalnych, lecz pozostają one wyjątkami od generalnej reguły ewolucji.   
 Podobne, bardziej radykalne jednak założenie przyjmuje Hayek (jak wykazał 
Chavance9). Podstawowym czynnikiem zmian prawa (reguł skodyfikowanych) jest 
powolna ewolucja reguł nieformalnych o charakterze kulturowym prowadzona poprzez 
selekcję grupową.  Reguły formalne mają pozytywny wpływ tylko wtedy, gdy są 
zgodne z porządkiem tworzonym spontanicznie. Hayek kwestionuje zasadność 
odgórnego wprowadzania reguł formalnych twierdząc, że może być to głównie 
potencjalnym źródłem nieporządku. 
 W modelu opracowanym przez Aoki10 siły sprawcze ewolucji instytucjonalnej są w 
zasadzie takie same jak u Northa, ale mechanizm zmiany jest dokładniej opisany i 
wyraźnie oparty na podejściu oddolnym (redukcjonistycznym). Same instytucje są 
zdefiniowane nieco inaczej, jako odpowiednik wspólnych przekonań, co odnosi się 
jednocześnie i do reguł nieformalnych i formalnych w takiej mierze, w jakiej są one 
powszechnie akceptowane. Tak rozumiane instytucje pozwalają z dużym 
prawdopodobieństwem przewidzieć, jakie działania podejmą podmioty w danej 
sytuacji.  Razem z innymi elementami (prywatna wiedza, zbiór możliwych wyborów i 
reguły wnioskowania), funkcjonujące instytucje kształtują subiektywne wyobrażenia o 
grach, w które angażują się poszczególne podmioty. Jednak niezadowolenie z 
wyników, wywołane czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, może 
zdestabilizować indywidualne modele gry, stymulując partnerów do podejmowania 
nowych, poprzednio niestosowanych działań.  
 Podczas gdy marginalne zjawiska niezadowolenia i jednostkowe niestandardowe 
wybory dokonywane przez podmioty nie mają dużego znaczenia dla ogólnego kształtu 

                                                      
9 Chavance, Bernard,  Formal and Informal Rules in Post-socialist Transformation, w: Melting 
the Boundaries: Institutional Transformation in the Wider Europe (S. Mizobata, K. Yagi, red.),  
Kyoto University Press 2008. 
10 Aoki Masahiko, Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge 
Mass. – London, England 2001. 
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instytucji, sytuacja zmienia się, gdy odsetek niezadowolonych osiąga „masę 
krytyczną”. Wówczas ulega zaburzeniu ogólna równowaga poznawcza, a instytucje nie 
pozwalają już skutecznie przewidywać zachowania podmiotów.  Po burzliwym okresie 
ścierania się różnych poglądów  tworzy się  nowy wzorzec działań i ulegają stabilizacji 
inne, zmienione, wspólne przekonania. 
 North wskazuje jednak na inne jeszcze elementy procesu zmian instytucjonalnych. 
Jednym z nich jest wpływ przyjętych reguł formalnych na tworzenie się reguł 
nieformalnych mających na celu ich wzbogacanie i dostosowywanie do konkretnych 
sytuacji.  Stąd pojawił się odwrotny do poprzednio pokazanego związek przyczynowy:  
od reguł formalnych do nieformalnych. W związku z tym, jak zauważył Fiori 11 może 
pojawić się niezgodność, konkurencja, a nawet konflikt pomiędzy powoli 
zmieniającymi się zwyczajami nieformalnymi a potencjalnie szybko ewoluującymi 
normami formalnymi. Wynik tych interferencji jest trudny do przewidzenia. Reguły 
nieformalne mogą przeszkadzać egzekwowaniu norm formalnych i może to 
doprowadzić nawet do formalnego zakazu ich stosowania. 
 Inna obserwacja Northa ma zastosowanie do współczesnych społeczeństw w 
ogólności: słabnące znaczenie norm nieformalnych wzmacnia znaczenie wydarzeń 
bieżących (wobec przeszłości), w szczególności związanych ze zmianami reguł 
formalnych. Takie „przyspieszenie historyczne” (zapominanie historii) umożliwia 
przyspieszenie zmian instytucjonalnych.  Zmniejsza ono znaczenie działań rutynowych 
i osłabia ich znaczenie dla koordynacji i stabilizacji. Z punktu widzenia teoretycznego, 
działa to na korzyść hipotezy skokowości zmian instytucjonalnych.  
 Z drugiej strony, zwolennicy podejścia ewolucyjnego podkreślają słuszność 
hipotezy o zależności procesu od ścieżki poprzednich zmian (path dependence) i 
wpływ dziedzictwa przeszłości, w szczególności w odniesieniu do procesu 
transformacji. Hipoteza o znaczeniu poprzedniej ścieżki rozwoju (path dependence) 
wskazywała również na możliwość zróżnicowania dróg rozwoju instytucjonalnego 
różnych krajów12, co potwierdziło się w rzeczywistości. Przyczyną tych różnic był 
również punkt startowy (początkowa sytuacja społeczna i gospodarcza)  oraz proporcje 
sił politycznych (czego sztandarowym przykładem jest wpływ Solidarności na 

                                                      
11 S. Fiori,  Alternative Visions of Change in Douglass North’s New Institutionalism, “Journal 
of Economic Issues” 2002, vol. XXXVI, no. 4, s.1025-1043.  
12 Chavance, Bernard,  Why National Trajectories of Post-socialist Transformation Differ?, 
”East-West Journal of Economics and Business” 2002, V (1);  Chavance, Bernard i Magnin, 
Eric, Emergence of path-dependent mixed economies in Central Europe, w: Beyond Markets 
and Hierarchies (A. Amin i J. Hausner, red..), Edward Elgar, 1997. 
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przebieg wydarzeń w Polsce)13.  Wobec silnego konfliktu między odziedziczonymi z 
przeszłości obyczajami a nowo wprowadzonymi regulacjami prawnymi dużą rolę 
odgrywały wydarzenia, dominujące nad historią. Stąd niektórzy badacze formułowali 
hipotezę o ścieżce zmian determinowanej raczej przez wydarzenia, niż historię14. 
Badania empiryczne wykazują, że dla efektywności gospodarki ważniejsza jest 
komplementarność instytucji niż jednoznacznie określony ich typ. Świadczy o tym fakt 
powolnego ukształtowania się w różnych krajach różnych układów wzajemnie 
spójnych instytucji (np. system anglosaski, niemiecki, japoński), co do których nie 
można jednoznacznie przesądzić, który jest sprawniejszy15. Stąd iluzją jest 
odwoływanie się do ”uniwersalnych instytucji gospodarki rynkowej”. 
 Innym źródłem zmian instytucji mogą być nagłe zmiany mentalności i percepcji 
rzeczywistości, o czym piszą we wspólnej pracy Denzau i North16. Zmiany te 
najczęściej są stopniowe, wynikające z poprzednich doświadczeń i uczenia się. Jednak 
niekiedy mogą mieć miejsce ich zmiany raptowne, umożliwiające szybkie 
wprowadzenie nowych instytucji. Takie reorganizacje pojmowania rzeczywistości 
mogą wynikać z wcześniej wspomnianego „przyspieszenia historycznego” i na ogół są 
„uwalniane” przez znaczące wydarzenia historyczne (lub też pozostają uśpione gdy 
takich wydarzeń nie ma), nie wyjaśniono jednak procesu ich pojawiania się.17  
 Z konfliktem pomiędzy normami formalnymi i nieformalnymi wiąże się problem 
świadomości społecznej i jej wpływu na zmiany instytucjonalne. Henisz i Zelner 
stwierdzili, że w przypadku skokowych zmian instytucjonalnych szczególne znaczenie 
ma wrażliwość nowych instytucji18. Początkowo nie mają one silnego poparcia 
społecznego i dla większości społeczeństwa wchodzą one w konflikt ze stosowanymi 
tam normami nieformalnymi. Jest to dodatkowy powód (obok niepewności, jakie 
wyniki faktycznie  przyniosą  i do jakiego stopnia są spójne), że są narażone na 

                                                      
13 Nielsen, Klaus, 2006, An institutional approach to transformation in Central and Eastern 
Europe, w:  Institutional change, values and learning, (K. Nielsen, red.), Edward Elgar, 
Cheltenham 2006. 
14 ibidem 
15 Aoki Masahiko, Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge 
Mass. – London, England 2001. 
16 Denzau, Arthur T. i North, Douglass C.,  Shared Mental Models: Ideologies and Institutions, 
“Kyklos” 1994, 47, no. 1, s. 3 – 31.   
17 To rozumowanie jest podobne do wyżej opisanego modelu Aoki’ego. 
18 Henisz, Witold J. i Zelner, Bennet A., Legitimacy, Interest Group Pressures and Change in 
Emergent Institutions: The Case of Foreign Investors and Host Country Governments, 
Academy of Management Review, 2005, vol. 30, no. 2, s. 361-392. 
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wysokie polityczne ryzyko erozji. Stają się przedmiotem walki między tymi, którzy 
odnoszą korzyść dzięki nim (ale początkowo są słabą grupą społeczną i mają 
świadomość potrzeby walki o swoje interesy) a tymi, którzy z tego powodu tracą i są 
skłonni walczyć o ich usunięcie. W tym przypadku nieunikniona jest walka pomiędzy 
grupami interesów. Słabsi (początkowo) uczestnicy gry mogą również próbować 
pozyskać poparcie społeczeństwa, które jest na ogół mało zainteresowane lub mało 
poinformowane. Stąd obie strony starają się wykazać, że z powodu nowych praw 
każdy odnosi pozytywne lub negatywne konsekwencje. Tak otwiera się pole dla 
kampanii medialnych, lobbowania, czy wreszcie manipulacji. 
 Komplementarność instytucji ma duże znaczenie dla ich ewolucji. W stabilnym 
systemie powoduje ona wzajemne wzmacnianie się poszczególnych instytucji, nasila 
ich inercyjność. W przypadku potrzeby głębokich zmian instytucji ich 
komplementarność może być utrudnieniem, a przynajmniej elementem, który powinien 
być poważnie brany pod uwagę. Poszczególne grupy instytucji nie mogą być 
modyfikowane w oderwaniu od siebie, gdyż brak instytucji komplementarnych może 
uniemożliwi ć lub utrudnić urzeczywistnienie zamierzonych zmian. Dynamiczny 
proces konfrontowania się poszczególnych instytucji może przynieść trudne do 
przewidzenia zablokowanie lub, poprzez modyfikację w kolejnych krokach (path 
dependency) sprowadzić rozwój sytuacji na zupełnie nie brane pod uwagę drogi. 
 
3. Polityka instytucjonalna a polityka gospodarcza 

 Jak napisałam powyżej, istnieją różne źródła nowych instytucji (reguł działania 
podmiotów w gospodarce i społeczeństwie). Takim źródłem jest niewątpliwie 
spontaniczne powstawanie reguł działania i współpracy. Instytucje formalne mogą 
inspirować się takimi nieformalnym regułami, mogą jednak również być one 
zapożyczane z innych systemów gospodarczych, jak też być wynikiem projektowania 
związanego z akceptowanymi przez reprezentację polityczną potrzebami 
społeczeństwa. W każdym przypadku reguły formalne muszą przechodzić właściwy 
danemu systemowi prawnemu proces legislacyjny. 
 System reguł formalnych powinien być spójny i względnie stabilny. Dlatego 
potrzebna jest polityka instytucjonalna, jako świadome ustalanie, czy dana zmiana 
prawna jest zgodna z całym systemem prawnym danego kraju i czy powinna być 
przestrzegana w długim okresie.  
 Tworzenie reguł prawnych jest sprawą władzy ustawodawczej. Tak więc, 
niezależnie od kierunku zmian nieformalnych, organa państwowe są zobligowane do 
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podejmowania decyzji ustawodawczych czyli prowadzenia, w takim czy innym 
zakresie, polityki instytucjonalnej. 
 W warunkach gospodarki przechodzącej okres transformacji do struktur rynkowych 
podejmowanie takiej polityki jest w pewnym sensie koniecznością gdyż, po pierwsze, 
tworzenie instytucji przebiega wówczas top-down (przez administracyjne narzucanie 
pewnej standardowej struktury reguł formalnych typowych dla gospodarki rynkowej, 
nie wynikających ze spontanicznych zmian reguł nieformalnych).   
 Okres transformacji tworzy szczególne napięcia w procesie zmian 
instytucjonalnych. By poprawnie pełnić swoje zadanie, a więc stanowić podstawę 
działania podmiotów i jednocześnie podstawę do przewidywania tych działań, zbiór 
reguł formalnych musi być spójny i stabilny. Z drugiej strony zbiór ten powinien być 
zgodny z ogólnie uznawanymi w społeczeństwie regułami nieformalnymi i powinien 
cieszyć się społecznym poparciem. Nie da się ukryć, że w okresie transformacji oba te 
wymagania mogą być sprzeczne. Istnieją duże rozbieżności między dążeniami grup 
społecznych znajdujących się w różnej sytuacji oraz pomiędzy normami 
nieformalnymi uznawanymi przez te grupy (wystarczy wziąć pod uwagę pracodawców 
i pracowników), stąd brakuje spójności między przynajmniej niektórymi normami  
nieformalnymi a formalnymi. Ponadto występuje duże ryzyko niespójności między 
wprowadzanymi na raz i pospiesznie lub, przeciwnie, stopniowo i w różnych 
sytuacjach, normami formalnymi.  
 Po pewnym czasie sytuacja jednak zmienia się. Powstają nowe konstelacje grup 
interesu i zmieniają się ich możliwości werbalizacji interesów w procesie 
legislacyjnym19. Wynika z tego, że kolejne zmiany norm formalnych są często 
nieuniknione, i to zarówno przy „jednoczesnym” jak i stopniowym wdrażaniu ich 
początkowego pakietu. Jednak dla zapewnienia stabilności zmian takich powinno być 
jak najmniej.  
 Skoro już wiadomo, że polityka instytucjonalna w Polsce musi być prowadzona, 
powstaje pytanie, jak sformułować zasady jej prowadzenia. Wydaje się, że powinna 
spełniać warunki rosnącej akceptacji społecznej, racjonalności ekonomicznej i rosnącej 
spójności. Trudno jest zbudować bardziej szczegółowe wymagania pozytywne, 
natomiast można zasygnalizować przynajmniej kilka wymagań negatywnych. Otóż 
polityka instytucjonalna, co do założeń jej  prowadzenia,  nie powinna: 

• być narzędziem rozgrywek pomiędzy grupami interesu, 

• być jawnie antyrynkowa. 
                                                      
19 W Polsce dopiero po kilku latach transformacji utworzyła się reprezentacja interesów 
przedsiębiorców. Z kolei związki zawodowe jako reprezentacja pracowników znacznie osłabły. 
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 Przed podejmowaniem jakiejkolwiek zmiany instytucjonalnej powinno się 
odpowiedzieć na pytanie, czy jest ona rzeczywiście potrzebna. Wynika to z troski o 
stabilność instytucji. Tworzone instytucje nie powinny być nadmiernie szczegółowe, 
bo wówczas są podatne na niespójność i na konieczność kolejnych zmian w ślad za 
zmieniającą się sytuacją. 
 Powstaje pytanie o relację pomiędzy polityką instytucjonalną a polityką 
gospodarczą. Pierwsze wskazanie wynika z definicji. W warunkach gospodarki 
rynkowej polityka gospodarcza państwa powinna posługiwać się w zasadzie 
narzędziami pośrednimi, a nie nakazami lub zakazami. Nakazy lub zakazy, jeśli takie 
mają zastosowanie do działalności gospodarczej, powinny być niezmienne i wynikać z 
przepisów prawa o ogólnym zastosowaniu. Według takich przepisów każde 
przedsiębiorstwo powinno wywiązywać się np. z obowiązków podatkowych według 
ogólnie obowiązujących przepisów, niezależnie od założeń bieżącej polityki 
gospodarczej. Pozwala to przedsiębiorstwu przewidywać postępowanie państwa i 
podejmować długookresowe decyzje. Natomiast, jeśli tego wymaga polityka 
gospodarcza, pewne przedsiębiorstwa lub położone w pewnych regionach mogą być 
zwolnione całkowicie lub częściowo z podatków. Warunki i okres takiego zwolnienia 
powinny być z góry określone. Warto też przypomnieć, że stosowane środki nie 
powinny powodować systematycznych zaburzeń konkurencji między podmiotami 
gospodarczymi. 
 Typowymi narzędziami polityki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej 
są polityka monetarna i polityka budżetowa. Prawo określa jakie rodzaje działań mogą 
być podejmowane w ramach polityki (np. zasady ustalania stóp podatkowych, 
dopuszczalne działania mające na celu zmiany kursu waluty) i zasady te powinny być 
niezmienne w dłuższym czasie. Natomiast do polityki gospodarczej należy celowe 
wykorzystywanie będących do dyspozycji narzędzi.   
 Ważne jest rozróżnienie podmiotów i adresatów polityki instytucjonalnej i polityki 
gospodarczej. Politykę instytucjonalną tworzą organy władzy ustawodawczej i jej 
adresatami są wszystkie inne podmioty w państwie, które mają działać zgodnie z 
regułami. Natomiast politykę gospodarczą tworzą organy władzy wykonawczej, w 
szczególności kolejne konkretne rządy. Rządy te zmieniają się co kilka lat i nie są 
zobowiązane kontynuować politykę swych poprzedników.  Nie ma nic złego w tym, że 
polityka gospodarcza konkretnych rządów się zmienia i idą za tym zmiany 
stosowanych narzędzi (również aktów prawnych niższego rzędu).  Nie powinno to 
jednak pociągać za sobą zmian w systemie zasadniczych norm prawnych, gdyż zagraża 
to zarówno jego spójności, jak i stabilności. 
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 Jest zasadnicza różnica horyzontu czasowego i celów polityki instytucjonalnej i 
polityki strukturalnej. Horyzont polityki instytucjonalnej jest wieloletni i jej celem jest 
stworzenie i utrzymywanie systemu reguł, które są spójne i optymalnie odpowiadają 
potrzebom stabilności gospodarki i jej rozwoju. Natomiast horyzont polityki 
gospodarczej jest średni (odpowiada mniej więcej kadencji kolejnych rządów) a jej 
cele zmieniają się odpowiednio do celów aktualnej władzy politycznej.  
 Teoretycznie funkcje organów władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej są 
dokładnie zróżnicowane. W praktyce jednak mogą istnieć różnego rodzaju powiązania 
między nimi, które mają wpływ na realizację polityki instytucjonalnej i polityki 
gospodarczej. W procesie legislacyjnym biorą udział nie tylko organy władzy 
ustawodawczej, lecz również organy władzy wykonawczej. Przede wszystkim niektóre 
organy władzy wykonawczej mogą mieć inicjatywę ustawodawczą. W Polsce na 
przykład Konstytucja stanowi, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje nie tylko 
posłom i Senatowi, lecz również Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów, 
które to podmioty należą do sfery wykonawczej. Organy władzy wykonawczej 
(właściwe ministerstwa i urzędy centralne) często formułują akty prawne przyjmowane 
następnie przez organy ustawodawcze. Drugą przyczyną jest struktura organów władzy 
ustawodawczej. W parlamencie występują reprezentacje różnych grup interesu, które 
mają żywotny interes w kształtowaniu polityki gospodarczej i mogą, w trakcie dyskusji 
parlamentarnych, wpływać na akty prawne w odpowiednim dla siebie kierunku. Grupy 
parlamentarne mają często krótki horyzont przewidywania i decydowania (od 
wyborów do wyborów), stąd mogą być bardziej zainteresowane doraźną polityką 
gospodarczą niż długookresową polityką instytucjonalną.    
 Władza wykonawcza może ulegać „pokusie nadmiernego regulowania”. Nie jest to 
zgodne z zasadami gospodarki rynkowej, w której regulowanie procesów 
gospodarczych przez władze państwowe powinno być oszczędne i przewidywalne. 
Pokusa taka może wynikać z historii działania władzy wykonawczej w systemie 
socjalistycznym, nadal żywym w pamięci szeregu polityków. Jednak trzeba pamiętać, 
że skutki tego systemu były niedobre.   
 Dodatkową pokusą jest istnienie hierarchii aktów prawnych, z których niektóre są 
podejmowane przez władzę wykonawczą. W Polsce taki charakter mają 
rozporządzenia, które wydają organy władzy wykonawczej, ale wyłącznie na 
podstawie upoważnienia ustawowego i w celu wykonywania ustaw. Inny charakter 
mają zarządzenia, które też są wydawane przez organy władzy wykonawczej, ale nie 
mają charakteru ogólnego. Jednak, jak widać, wydawanie aktów prawnych niższego 
rzędu (które mogą być związane z realizacją polityki gospodarczej) przez władzę 
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wykonawczą jest ograniczone systemem aktów wyższego rzędu – ustaw - i nie 
powinno oznaczać ich modyfikacji.  
 Tak więc w pełni popieram stanowisko zawarte w pracy Wojtyny, iż instytucje nie 
powinny zastępować narzędzi bieżącej polityki gospodarczej20. Powinny jedynie 
określać reguły podejmowania akcji należących do dziedziny polityki gospodarczej. 
 
4. Uprawnienia podmiotów odpowiedzialnych za polity kę instytucjonaln ą 
i polityk ę gospodarcz ą w Polsce 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.21 określa ustrój państwa 
i funkcje jego poszczególnych władz. Zgodnie z artykułem 10.1 Konstytucji władza 
ustawodawcza (czyli tworzenie prawa) należy do wybieranych w wyborach 
bezpośrednich Sejmu i Senatu. W wyborach bezpośrednich jest też wybierany 
Prezydent RP, który pełni liczne funkcje wykonawcze. Do jego zadań należy czuwanie 
nad wykonywaniem Konstytucji i reprezentowanie Polski na zewnątrz. W zakresie 
polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. 
Spośród licznych kompetencji Prezydenta dla sfery gospodarczej szczególne znaczenie 
mają następujące: 

• skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 

• inicjatywa ustawodawcza,  

• zarządzanie referendum ogólnonarodowego, 

• podpisywanie lub odmowa podpisywania ustaw, 

• powoływanie m.in. Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, kierowanie 
do Sejmu wniosku o powołanie Prezesa NBP. 

 Konstytucja określa Radę Ministrów jako nadrzędny organ administracji 
państwowej, a ministrów jako kierowników działów administracji państwowej. 
Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. 
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej22  znacznie rozwija 
zakres kompetencji administracji państwowej. Wprowadza ona klasyfikację działów 
administracji rządowej oraz wykaz spraw, które znajdują się w zakresie kompetencji 

                                                      
20 A. Wojtyna, Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką 
ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, „ Gospodarka Narodowa” 2007,  nr 5-6.   
21 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 
22 Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 z późn. zmianami. 
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tych działów. Sprawy te należą do właściwości ministrów odpowiedzialnych za te 
działy. Z punktu widzenia polityki gospodarczej szczególnie istotne są działy: 

• budżet: odpowiedzialny za opracowywanie budżetu, system finansowania 
samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa publicznego oraz 
zarządzanie długiem publicznym; 

• finanse publiczne: odpowiedzialny za pobór podatków, organizowanie 
współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, realizację przepisów 
celnych, finansowanie jednostek  samorządu terytorialnego, prawo dewizowe i 
kontrolę skarbową; 

• gospodarka: odpowiedzialny za współpracę z zagranicą, funkcjonowanie 
systemów energetycznych, ustalanie taryf celnych, koordynację uznawania 
kwalifikacji zawodowych; 

• instytucje finansowe: odpowiedzialny za funkcjonowanie rynku finansowego; 

• praca: odpowiedzialny za przeciwdziałanie bezrobociu, stosunki i warunki 
pracy, wynagrodzenia, związki zawodowe; 

• rozwój regionalny: odpowiedzialny za opracowywanie projektów strategii 
rozwoju kraju, opracowywanie dokumentów programowych będących podstawą 
dla pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej,  zarządzanie 
Funduszem Spójności i sektorowymi programami operacyjnymi; 

• dział Skarb Państwa: odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem Skarbu 
Państwa, komercjalizację i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych.  

 Konstytucja określa też funkcje samorządu terytorialnego. Jego podstawową 
jednostką jest gmina. Na mocy ustaw z 5 czerwca 1998 r.23 samorząd terytorialny  
działa również na poziomie powiatu i województwa. Zgodnie z Konstytucją jednostki 
samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługuje im prawo własności i 
prawa majątkowe. 
 Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania własne (związane z 
potrzebami wspólnoty lokalnej, również z działalnością gospodarczą na terenie, np. 
transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna i 
ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta) i mogą wykonywać zadania zlecone. 
Dla ich wykonywania wykorzystują dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje 
celowe z budżetu państwa. Dla wykonywania zadań użyteczności publicznej mogą 
tworzyć jednostki organizacyjne. 

                                                      
23 Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 i Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576  z późn. zmianami. 
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 Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego sprawuje Prezes Rady Ministrów 
i wojewodowie, a w sprawach finansowych regionalne izby obrachunkowe. 
W Konstytucji zadania państwa w zakresie programowania rozwoju i polityki 
gospodarczej są bardzo ograniczone i wzmiankowane  fragmentarycznie. Obok zapisu 
o społecznej gospodarce rynkowej jako ustroju gospodarczym Rzeczypospolitej 
Polskiej wymienione zostały następujące zadania: 

• zwalczanie bezrobocia i dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, 

• uwzględnianie dobra rodziny w polityce gospodarczej i społecznej, 

• zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska, 

• prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 
obywateli, w szczególności przeciwdziałanie bezdomności, wspieranie rozwoju 
budownictwa socjalnego oraz popieranie działania obywateli zmierzającego do 
uzyskania własnego mieszkania. 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej formułuje również zadania poszczególnych 
organów państwa (Rady Ministrów i Narodowego Banku Polskiego) w zakresie 
polityki społeczno- gospodarczej. Między innymi do kompetencji  Rady Ministrów 
należy uchwalanie projektu budżetu państwa. Kompetencje uchwalania budżetu są 
również wymienione jako element polityki gospodarczej, w którym  uczestniczy Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
 Konstytucja stanowi, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. 
Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki 
pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Według 
Ustawy o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r. jest on bankiem państwa 
(prowadzi bankową obsługę budżetu), bankiem banków (prowadzi ich rachunki, 
reguluje ich płynność i refinansuje je), prowadzi działalność dewizową i gospodaruje 
rezerwami  oraz kształtuje warunki niezbędne dla rozwoju  gospodarki. Szczególnie 
ważne dla pośredniego kształtowania warunków funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych są zadania Rady Polityki Pieniężnej, jednego z organów NBP, który: 

• ustala wysokość stóp procentowych NBP, 

• ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków i wysokość jej oprocentowania, 

• ustala zasady operacji otwartego rynku. 
 W przeciwieństwie do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w prawodawstwie 
pierwotnym Unii Europejskiej zadania programowania i prowadzenia polityki 
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gospodarczej przez państwa członkowskie zostały określone w sposób jawny. W 
szczególności Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej24:  

• przewiduje prowadzenie polityki gospodarczej przez państwa członkowskie, 

• określa cele gospodarcze Wspólnoty (art.3 Traktatu o Unii Europejskiej), w 
szczególności: rozwój rynku wewnętrznego, stabilny rozwój gospodarczy, 
konkurencja, rozwój społeczny, ochrona środowiska 

• definiuje zakres polityk wspólnych, 

• określa założenia koordynacji polityk – w tym zadanie formułowania przez Radę 
Europejską projektu ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz projektu wytycznych w zakresie polityki zatrudnienia 
(art.121 ). 

 W Unii Europejskiej ma miejsce wieloletnie (obecnie w okresach 7-letnich) 
programowanie rozwoju, związane między innymi z wykorzystaniem wspólnych 
środków (jak Fundusze Strukturalne). Wśród zasad gospodarowania Funduszami 
Strukturalnymi występuje zasada programowania, realizowana przez władze krajowe 
w uzgodnieniu z organami Unii Europejskiej. Według tych zasad np. władze krajowe 
opracowują Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia które, po uzgodnieniu z 
organami Wspólnoty, są źródłem opracowywania programów operacyjnych dla 
wykorzystania funduszy strukturalnych. 
 Prawodawstwo Unii Europejskiej nakłada więc pośrednio pewne obowiązki 
należące do sfery polityki gospodarczej na organy administracji Państw 
Członkowskich, a bezpośrednio na ustawodawców krajowych zobowiązanych do 
odpowiedniego transponowania prawa europejskiego do prawa krajowego. W ten 
sposób na podmioty administracji polskiej został pośrednio nałożony obowiązek 
programowania i prowadzenia polityki gospodarczej (przynajmniej dla celów 
pozyskania i racjonalnego wykorzystywania środków z Funduszy Strukturalnych).  
 Z drugiej strony, prawo Unii Europejskiej zabrania stosowania pewnych narzędzi 
polityki gospodarczej. Najważniejszy wydaje się być artykuł 107 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który znacznie ogranicza stosowanie pomocy 
publicznej.   Niedozwolona jest pomoc, która może zniekształcać warunki konkurencji, 
a więc przede wszystkim pomoc przyznawana sektorom gospodarki. Dozwolona jest 
pomoc m.in. związana z naprawianiem skutków katastrof naturalnych, ze wspieraniem  
regionów opóźnionych w rozwoju, a także dla realizacji ważnych celów wspól-

                                                      
24 Treaty on the functioning of the European Union (consolidated version), Office of the 
Publications of the European Union, Luxembourg 2010.  
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notowych. Jest to ważne ograniczenie środków polityki gospodarczej, która powinna 
koncentrować się na działaniach horyzontalnych, wspomagających działalność 
wszystkich podmiotów gospodarczych.  
 
5. Przykłady instytucji stanowi ących kontekst zachowania ogółu 
podmiotów gospodarczych w Polsce i ich relacji do i nnych podmiotów 

 W tym podrozdziale zostaną opisane wybrane produkty polityki instytucjonalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej (czyli elementy Konstytucji i ustawy) regulujące zachowanie 
podmiotów gospodarczych. Podane zostaną również przykłady aktów prawnych (czyli 
instytucji) które faktycznie przynajmniej częściowo należą do dziedziny polityki 
gospodarczej. 
 W najbardziej ogólny sposób ustrój gospodarczy Polski określa Konstytucja RP. W 
swoich artykułach 20-22 stanowi ona, że ustrój ten jest ustrojem społecznej gospodarki 
rynkowej, opartym na wolności gospodarczej i własności prywatnej, która, wraz z 
prawem jej dziedziczenia, jest konstytucyjnie chroniona. Ponadto ograniczenie tej 
wolności gospodarczej może być nałożone wyłącznie w drodze ustawy.  
 Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki pomiędzy podmiotami jest 
Kodeks Cywilny, aczkolwiek szereg przepisów szczegółowych w tej materii znajduje 
się w innych ustawach (np. sprawy obrotu papierami wartościowymi, zastawów 
rejestrowych, własności lokali). Kodeks Cywilny uchwalony 23 kwietnia 1964 roku25, 
a więc w rzeczywistości socjalistycznej, podlegał istotnym zmianom w związku z 
transformacją do gospodarki rynkowej, a w szczególności wprowadzeniu zasady 
równości wobec prawa wszystkich podmiotów prawa cywilnego, zniesieniu podziału 
na własność społeczną, indywidualną i osobistą, ograniczeniu ingerencji 
administracyjnej, usprawnieniu i unowocześnieniu zobowiązań i ich zabezpieczeń. 
 Kodeks Cywilny definiuje podmioty będące osobami fizycznymi i prawnymi, 
określa ich zdolność do czynności prawnych. Określa różne rodzaje praw rzeczowych 
(w tym prawo własności, użytkowania wieczystego i różne rodzaje praw 
ograniczonych) i sposoby ich nabywania, zbywania i korzystania z nich (w tym 
używania jako zastawu). Określa ramowo rodzaje umów pomiędzy podmiotami (w 
tym sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło i o roboty budowlane, 
najmu i dzierżawy, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencji, 
komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowywania, składu, spółki, 

                                                      
25 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 
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poręczenia, darowizny, renty i dożywocia, ugody) oraz wynikających z nich 
zobowiązań stron. Osobna księga poświęcona jest dziedziczeniu i spadkom.  
 Kodeks Cywilny przewiduje tworzenie, poprzez umowę spółki,  spółek osobowych, 
w których wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Jest to jedna z 
form spółek istniejących w Polsce, mianowicie spółka cywilna, nie mająca osobowości 
prawnej. Inne formy spółek reguluje uchwalony 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 
Handlowych26, zastępujący część pochodzącego z 1934 r. Kodeksu Handlowego. 
Kodeks Spółek Handlowych uszczegółowia przepisy Kodeksu Cywilnego w kwestii 
funkcjonowania spółek.    
  Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółki funkcjonujące w Polsce dzielą się 
na spółki osobowe (takie, które nie mają pełnej osobowości prawnej i w których 
przynajmniej jeden z partnerów odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania 
spółki) oraz spółki kapitałowe, w których zobowiązania udziałowców są ograniczone 
do wkładu kapitałowego. Kodeks spółek handlowych do spółek osobowych zalicza 
spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, a do spółek 
kapitałowych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. W kodeksie 
zawarte są przepisy dotyczące tworzenia spółek, ich rejestracji (w Krajowym Rejestrze 
Sądowym), funkcjonowania (w tym relacji między wspólnikami i ich 
odpowiedzialności), organów spółki i ich kompetencji, a także łączenia i podziału 
spółek i ich likwidacji.  
 Po wejściu w życie Kodeksu Spółek Handlowych przepisy Kodeksu Handlowego z 
1934 r. zostały ograniczone do regulacji dotyczących firmy oraz pełnomocnictw 
handlowych. 
 Sposób prowadzenia działalności gospodarczej regulowała Ustawa prawo 
działalności gospodarczej z 19 listopada 1990 r., której większość przepisów zastąpiła 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.27 Ta ostatnia reguluje 
sposób prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności stosunki pomiędzy 
przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Definiuje ona przedsiębiorcę, w 
tym małego i średniego, to ostatnie w związku ze stosowaniem pomocy publicznej. 
Ponadto zapewnia równość w prawach działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
z Unii Europejskiej oraz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz określa zasady 
tworzenia przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych. 
 Główna część Ustawy określa obowiązki przedsiębiorców i administracji publicznej 
jeśli chodzi o prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, a także rodzaje 
                                                      
26 Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. 
27 Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zmianami. 



Instytucje a polityka gospodarcza  131 

działalności wymagającej koncesjonowania, działalności regulowanej i wymagającej 
zezwoleń. Określony został zakres takich rodzajów działalności oraz wymagania i tryb 
ubiegania się o możliwość ich prowadzenia. Ważną dla przedsiębiorców uregulowaną 
kwestią są też prawa organów administracji publicznej do prowadzenia kontroli w 
przedsiębiorstwach oraz ograniczenia dotyczące sposobu jej przeprowadzania.   
 Pewne aspekty sposobu prowadzenia działalności gospodarczej reguluje też Ustawa 
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów28. Realizuje ona 
postanowienia art. 81 i 82 Traktatu o Wspólnotach Europejskich związane z zakazem 
zawierania porozumień ograniczających konkurencję (dotyczących cen, kontrolowania 
produkcji i zbytu, podziału rynków) oraz z zakazem nadużywania pozycji dominującej 
w odniesieniu do tych samych aspektów działalności gospodarczej. Zawarty jest w niej 
również obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji (poprzez połączenie 
przedsiębiorstw, przejęcie lub nabycie). Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy mający 
powstać podmiot miałby obrót światowy przekraczający 1 mld Eur lub obrót na terenie 
Polski przekraczający 50 mln Eur. Wydawanie zgody lub zakazu koncentracji należy 
do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 Ta sama Ustawa zakazuje praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
takich jak stosowanie niedozwolonych umów czy też nieudzielanie rzetelnej 
informacji.  
 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów określa obowiązki i uprawnienia 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tryb postępowania przed tym 
Urzędem, funkcje Inspekcji Handlowej i uprawnienia kontrolne oraz zadania 
organizacji konsumenckich.  
 Odrębnym aktem prawnym jest Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 
kwietnia 1993r.29, zakazująca pod sankcjami karnymi wprowadzania w błąd poprzez 
oznaczenie przedsiębiorstwa czy towaru, ujawniania cudzych informacji, utrudniania 
innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku czy stosowania reklamy wprowadzającej 
w błąd. 
 Podmioty gospodarcze są zobowiązane respektować przepisy podatkowe, 
a w szczególności: 
- Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.30; ustawa ta 
ma co prawda wyjątkowo długą historię, ale nie można uznać jej za stabilną z powodu 
ponad 20 modyfikacji które od czasu utworzenia przeszła; jest niesłychanie długa i 

                                                      
28 Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331. 
29 Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. 
30 Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86. 
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skomplikowana (między innymi zawiera ponad 50 tytułów zwolnień 
przedmiotowych); 
- Ustawę o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r31., popularnie zwana ustawą 
o VAT, wprowadzoną przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i w związku z 
obowiązującym tam ustawodawstwem; mimo krótkiego żywota była już wielokrotnie 
zmieniana.  
 Wymienione wyżej ustawy regulujące zobowiązania podatkowe wydają się należeć 
nie tylko do dziedziny polityki instytucjonalnej, ale również do dziedziny polityki 
gospodarczej. Świadczą o tym ich bardzo częste zmiany, wyraźnie podporządkowane 
doraźnym celom gospodarczym. Występuje zasadnicza różnica w stabilności powyżej 
wymienionych ustaw o charakterze strukturalnym (jak Kodeks Cywilny i Kodeks 
Handlowy i Kodeks Spółek Handlowych) a ustawami podatkowymi. Ponadto cechą 
świadczącą o powiązaniu tych aktów prawnych z polityką gospodarczą są liczne 
zawarte w nich wyjątki i zwolnienia.    
 Ustawa prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r.32 reguluje działalność poszczególnych 
banków i całego sektora bankowego oraz ich relacje z pozostałymi podmiotami (jako 
klientami). Funkcjonowanie sektora bankowego oparte jest na zasadzie 
dwupoziomowości (rozróżnienia funkcji banków komercyjnych i banku centralnego). 
W ustawie określone są też szczegółowo kompetencje nadzoru finansowego. Przepisy 
odnoszące się do samego sektora bankowego dotyczą tworzenia banków, ich 
likwidacji, postępowania naprawczego, upadłości, a także  zasad ich funkcjonowania 
(zwłaszcza gospodarki finansowej, zarządzania ryzykiem, koncentracji kredytowej). Z 
punktu widzenia relacji z innymi podmiotami zasadnicze znaczenie ma 
wyspecyfikowanie czynności zastrzeżonych dla banków oraz czynności bankowych, 
ale takich, które mogą wykonywać inne podmioty. W ustawie określone zostały zasady 
prowadzenia rachunków bankowych oraz niezbędne warunki, które powinny spełniać 
umowy o prowadzenie tych rachunków. Uregulowano zasady realizowania rozliczeń 
pieniężnych między klientami za pomocą czeku, polecenia przelewu (w tym 
transgranicznego), polecenia zapłaty. Wymieniono niezbędne elementy umowy 
kredytowej oraz ogólne warunki udzielania kredytu. Uregulowano rodzaje 
zabezpieczeń umów kredytowych i sposób ich obsługi (w tym stosowanie bankowego 
tytułu egzekucyjnego, jako szczególnej, uprzywilejowanej formy egzekucji). 
Wyspecyfikowane zostały obowiązki banków w zakresie udzielania klientom rzetelnej 
informacji. Określono sposób udzielania gwarancji, poręczeń i akredytyw. Ustawa 
                                                      
31 Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535. 
32 Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939. 
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określiła też sposób emisji papierów wartościowych przez bank oraz możliwość 
stosowania sekurytyzacji aktywów. 
 

* 
 Wracając do podstawowego celu tego opracowania, a mianowicie 
przedyskutowania relacji pomiędzy polityką instytucjonalną a polityką gospodarczą 
można stwierdzić, że w pewnym sensie ciągle doraźność charakterystyczna dla polityki 
gospodarczej przeważa nad długookresowością, która powinna cechować politykę 
instytucjonalną. Oczywiście występują potrzeby zmian instytucji – podstawowych 
reguł działania podmiotów. Wynika to z samej dynamiki życia społeczno-
gospodarczego. Jednak ta względna (ograniczona) elastyczność instytucji tworzy 
pokusę ich wykorzystywania dla doraźnych celów, właśnie polityki gospodarczej. W 
działalności podmiotów ustawodawczych zanika świadomość, że zmiany 
instytucjonalne powinny być podporządkowane postulatom rosnącej akceptacji 
społecznej, racjonalności ekonomicznej i rosnącej spójności. Nawet jeśli podmioty 
władzy ustawodawczej i ich kompetencje zostały dokładnie określone w Konstytucji, 
osobiste cechy charakteru ich reprezentantów  sprawiają, że mają one krótki horyzont 
działania i odpowiedzialności, a ponadto działają często w interesie grup społecznych 
swoich wyborców. Czyli faktycznie nie ma centrum projektowania długookresowej 
polityki instytucjonalnej. Spójność systemu instytucjonalnego jest właściwie dziełem 
przypadku, a jego stabilność często przegrywa z doraźnymi celami politycznymi i 
gospodarczo-politycznymi. 
 Konsekwencją tego jest  nakładanie wielu szczegółowych ograniczeń na 
przedsiębiorców, co pozostaje w sprzeczności z domyślnym założeniem 
konstytucyjnym minimalizacji tych ograniczeń (możliwością ich nakładania jedynie w 
drodze ustawy). Obok mnogości ustaw obowiązuje jeszcze większa mnogość 
uzupełniających je aktów wykonawczych. Stoi to również w sprzeczności z tytułem 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Duża szczegółowość  aktów prawnych 
(zwłaszcza regulacji podatkowych) utrudnia działanie przedsiębiorców i świadczy o 
woli „regulowania wszystkiego” sprzecznej z ideą gospodarki rynkowej. Ta 
szczegółowość i niestabilność (duża ilość zmian lub krótka historia obowiązywania 
aktów prawnych) zagrażają podstawowej funkcji otoczenia instytucjonalnego, jaką jest  
zapewnianie przewidywalności  postępowania uczestników procesu gospodarczego i 
stabilizacji warunków podejmowania decyzji. W takich warunkach trudno liczyć na 
akceptację społeczną i spójność, a w sprzeczności z racjonalnością ekonomiczną stoi 
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choćby wysoki poziom kosztów transakcyjnych związanych z wykonywaniem 
obowiązków przedsiębiorcy, co jest smutną sławą Polski.  
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6. Europejski kontekst strategii rozwoju w Polsce 
 
Streszczenie 

 W części wstępnej opracowania przedstawiono kontekst programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego w Polsce. W części zasadniczej opisane zostały: brak 
ciągłości doświadczeń Polski w zakresie strategicznego programowania rozwoju, 
znaczenie reformy samorządu terytorialnego wprowadzonej dwuetapowo, od 27 maja 
1990 roku i od 1 stycznia 1999 roku; kluczowe znaczenie dla programowania rozwoju 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym znaczenie europejskiej polityki 
spójności; dualizm programowania rozwoju przestrzennego i społeczno-
gospodarczego; znaczenie rozwiązań dotyczących wymiaru terytorialnego, w tym 
programowania rozwoju na poziomie regionalnym; instytucjonalne usytuowanie 
programowania rozwoju, znaczenie wymiaru politycznego, a także format polskich 
dokumentów programowych. W drugiej części przedstawiono najważniejsze wnioski 
dotyczące przyszłości strategicznego programowania rozwoju w Polsce. Sytuacja 
wymaga reakcji polityk publicznych, ze względu na negatywne dla Unii Europejskiej 
megatrendy globalne oraz zjawiska kryzysowe występujące w Unii Europejskiej. 
Także pozycja ekonomiczna Polski w ramach Unii Europejskiej systematycznie 
poprawia się, co oznaczać będzie ograniczenie wsparcia ze środków Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Wymaga to rozwinięcia po roku 2020 
modelu programowania rozwoju bazującego przede wszystkim na środkach polskich, 
co jest największym wyzwaniem. 

Słowa kluczowe: programowanie rozwoju, rozwój społeczno-gospodarczy, europejska 
polityka spójności, polityka regionalna 
 

European context of development strategy in Poland 
 

Abstract 

 In introduction part of this paper importance of programming of socio-economic 
development in Poland has been presented. In key part of this study most important 
features of strategic programming were presented: lack of continuity of experience in 
that area;  importance of self-government reforms implemented from May 27-th 1989 
and from January 1-st 1999; key importance of EU membership, also of cohesion 
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policy; dualism of programming spatial and socio-economic development; importance 
of: territorial dimension, also on regional level, institutional arrangements, political 
dimension and format of programming documents. In last part key conclusions 
concerning future of strategic programming in Poland were elaborated. Public policy 
response is necessary because of negative for EU global megatrends, and crisis 
phenomenon. Because economic position of Poland within EU is improving assistance 
from European Structural and Investment Funds will be in future reduced. It means 
that after 2020 model of programing socio-economic development must be based on 
polish funds, what is the greatest challenge. 

Keywords: European cohesion policy, regional policy, socio-economic development, 
development strategy 
 
Wprowadzenie 

 Polska jest krajem niewątpliwego sukcesu transformacji ustrojowej w kierunku 
gospodarki rynkowej. Po regresie gospodarczym na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku już od roku 1993 rejestrowana jest wysoka dynamika wzrostu dochodu 
narodowego, zarówno w porównaniu do innych państw byłego obozu socjalistycznego, 
jak też na tle całej Unii Europejskiej. Taka pozytywna ocena Polski jest formułowana 
przez wszystkie kluczowe instytucje międzynarodowe, takie jak między innymi: 
OECD, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy i to pomimo 

znaczących fluktuacji tej dynamiki zmian w poszczególnych latach1. Kluczowe 
znaczenie dla sukcesu gospodarczego Polski miał proces integracji europejskiej, 
polegający między innymi na dostosowywaniu różnych polityk publicznych i 
rozwiązań legislacyjnych do standardów Unii Europejskiej. Uzupełniające znaczenie 
miało wsparcie finansowe tej organizacji, początkowo z funduszy przedakcesyjnych, a 
następnie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a obecnie Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). 
 Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku były w Polsce okresem głębokiego regresu 
programowania rozwoju we wszystkich horyzontach czasowych, na wszystkich 
płaszczyznach (społecznej, gospodarczej i przestrzennej) i na wszystkich poziomach 
organizacji terytorialnej państwa, co wynikało z odrzucenia nawet pozytywnych 
doświadczeń gospodarki centralnie planowanej i fetyszu rynku, jako uniwersalnego 
regulatora wszystkich procesów społeczno-gospodarczych.  

                                                      
1 OECD, Territorial Reviews. Poland, Paris 2008. 
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 Po akcesji do Unii Europejskiej zbudowane zostało w Polsce programowanie 
rozwoju w standardach tej organizacji, zarówno na poziomie krajowym, jak też 
regionalnym. Takiemu nowoczesnemu ujęciu na poziomie regionalnym sprzyjała 
reforma ustroju terytorialnego, jaka została wprowadzona od 1 stycznia 1999 roku. 
Dzięki szerokiemu zakresowi rzeczowemu interwencji i znaczącej skali funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności dostępnych dla Polski od roku 2004 europejska 
polityka spójności stała się podstawą inwestycji publicznych w naszym kraju. Istotne 
znaczenie miało wejście w życie od roku 2009 Traktatu Lizbońskiego, w którym 

spójność gospodarcza i społeczna zostały uzupełnione o spójność terytorialną2. 

Globalny kryzys gospodarczy, jaki pojawił się w gospodarce światowej w roku 2008 
szczególnie silnie dotknął Unię Europejską i szereg państw członkowskich tej 
organizacji. Polska, także dzięki Europejskim Funduszom Strukturalnym i 
Inwestycyjnym, została w znacznie mniejszym stopniu dotknięta zjawiskami 
kryzysowymi po roku 2008, chociaż dynamika rozwoju została znacząco spowolniona. 
Potrzeby rozwinięcia programowania rozwoju na potrzeby Unii Europejskiej 
oznaczały konieczność przygotowania kolejnych generacji (edycji) dokumentów 
strategicznych, Zmiana priorytetów interwencji strukturalnej UE w duchu zapisów 
strategii Europa 2020 oznaczała konieczność podjęcia niezbędnych dostosowań także 
w Polsce. Istotne znaczenie dla przyszłej ewolucji programowania rozwoju społeczno-
gospodarczego ma prognoza sytuacji, jaka będzie miała miejsce w świecie, w Unii 
Europejskiej i w Polsce po roku 2020. 
 
1. Wnioski z do świadcze ń programowania rozwoju społeczno-
gospodarczego i przestrzennego w latach 1990-2016 

 Okres ten nie jest jednorodny, bowiem w ostatnich dekadach miały miejsce istotne 
zmiany uwarunkowań rozwoju Polski. Najważniejsze z nich nastąpiły w następujących 
latach: 

• 1999 - kiedy wprowadzono nową organizację ustrojową i terytorialną państwa;  

• 2004 - kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej; 

• 2008 - kiedy rozpoczął się głęboki globalny kryzys gospodarczy w świecie, 
zasadniczo korygujący podejście do modelu rozwoju społeczno-gospodarczego; 

                                                      
2 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan 
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzemieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2008. 
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• 2009 - kiedy wszedł w życie Traktat Lizboński, uzupełniający spójność 
gospodarczą i społeczną o spójność terytorialną.  

 Na podstawie analizy doświadczeń Polski w zakresie strategicznego 
programowania rozwoju w latach 1990-2016 można sformułować wnioski dotyczące 
najważniejszych procesów i zjawisk. Generalnie można stwierdzić, że stopniowo 
został zbudowany kompleksowy model średniookresowego programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zarówno na poziomie krajowym, jak też regionalnym. 
 W Polsce brak jest ciągłości doświadczeń i praktyk strategicznego programowania 
rozwoju w ramach gospodarki centralnie planowanej i gospodarki rynkowej. Z jednej 
strony po transformacji społeczno-gospodarczej w kierunku gospodarki rynkowej 
pojawiły się nowe zjawiska i procesy, zasadniczo zmieniające kontekst rozwoju 
społeczno-gospodarczego naszego kraju. Były to między innym: zmiany na rynku 
pracy i związane z nimi bezrobocie; zmiany strukturalne w gospodarce, których 
elementem było zasadnicze dowartościowanie sektora usług; pojawienie się nowych 
typów instytucji (sfera finansów i otoczenia biznesowego); rozwój szeregu nowych 
elementów społeczeństwa obywatelskiego, co oznaczało nową jakość partycypacji 
społecznej w procesach programowania rozwoju; upodmiotowienie samorządu 
terytorialnego, który stał się partnerem administracji rządowej w działaniach 
rozwojowych, a także otwarcie gospodarki na oddziaływanie świata zewnętrznego, 
czego wyrazem było zerwanie z modelem autarkii gospodarczej, co z kolei zasadniczo 
zwiększyło poziom niepewności (kryzysy gospodarcze, bańki spekulacyjne itd.). Inne 
istotne zmiany o charakterze jakościowym wynikały między innymi: z budowania 
gospodarki opartej na wiedzy, rozwijania społeczeństwa informacyjnego i 
rozpowszechnieniu różnych zastosowań Internetu, a także przewartościowań 
dotyczących rosnącego systematycznie znaczenia kapitału ludzkiego i kapitału 
społecznego.   
 Z drugiej strony bezpośrednio po zmianach ustrojowych, jakie wprowadzono od 
początku dekady lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce uznawano doświadczenia 
planowania rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie zostały zakumulowane w 
warunkach gospodarki centralnie planowanej, za element szkodliwy, a przynajmniej 
niepotrzebny, dla wprowadzenia nowoczesnej gospodarki rynkowej, z której wreszcie 
zdjęto niepotrzebny balast państwa. Wyrazem takiego podejścia były doktrynalne 
stwierdzenia polityków, iż brak polityki gospodarczej lub polityki dotyczącej danej 
sfery jest właśnie najlepszą polityką. Brak ciągłości programowania rozwoju 
przyczynił się do utraty części technicznych umiejętności, szczególnie w sferze 
prognozowania i foresightu. W sferze planowania przestrzennego prowadziło to często 
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do nieodwracalnych konsekwencji w stanie zagospodarowania przestrzennego, co 
definiowane było jako brak ładu przestrzennego.  
 Prawdopodobnie dwuetapowość reformy samorządu terytorialnego była najbardziej 
rozsądnym rozwiązaniem umożliwiającym poszczególnym samorządom miast i gmin 
organizacyjne okrzepnięcie, zanim utworzone zostały kolejne samorządowe szczeble 
administracyjne – powiatowy i wojewódzki. Przyjęcie w Polsce od roku 1999 modelu 
dwu administracji na poziomie regionalnym – wojewódzkiej i marszałkowskiej, co 
było kopią modelu francuskiego, powodowało spory i napięcia kompetencyjne na tym 
kluczowym szczeblu organizacji terytorialnej państwa. Regres w zakresie 
programowania rozwoju miał szczególnie niekorzystne konsekwencje w sferze 
planowania i kształtowania zagospodarowania przestrzennego. Wymiar terytorialny 
interwencji publicznej był uważany często za niepotrzebne skomplikowanie czystych 
reguł gospodarki rynkowej.    
 Kluczowe znaczenie dla stopniowego renesansu strategicznego programowania 
rozwoju w Polsce miała Unia Europejska. Polska zawarła już w roku 1991 układ o 
stowarzyszeniu z Wspólnotami Europejskimi, w którego preambule zapisano, że celem 
stowarzyszenia jest członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Oznaczało to, że 
już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku podjęte zostały dostosowania Polski 
do legislacji Unii Europejskiej w zakresie prawa unijnego (acquis communautoire) 
oraz uruchomione zostały fundusze przedakcesyjne. Początkowo był to program Phare, 
a następnie od roku 2000 także dwa kolejne programy - SAPARD i ISPA, których 
misją było przygotowanie naszego kraju do funkcjonowania w warunkach członkostwa 
oraz wsparcie transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. Istotnym elementem 
wymienionych programów było wsparcie procesu tworzenia i kształtowania 
niezbędnych instytucji publicznych w sferze gospodarki. Komisja Europejska 
wymagała od rządu Polski przygotowania wieloletnich dokumentów programowych, 
zawierających strategię wykorzystania funduszy przedakcesyjnych, którą formułowano 
na tle ogólnej strategii rozwoju kraju. Pierwszym takim dokumentem był Wstępny 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2000-20033. Istotnym elementem interwencji Unii 
Europejskiej w Polsce były programy ukierunkowane terytorialnie, takie jak 
STRUDER. Pomimo tego, że nie obejmowały one całego kraju i miały jedynie 
charakter pilotażowy oraz niewielką skalę finansowania umożliwiały wprowadzanie 
elementów strategicznego programowania rozwoju na poziomie regionalnym.    

                                                      
3 Ministerstwo Gospodarki, Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2003, Warszawa 2000. 
Pierwszy taki dokument dotyczył lat 2000-2002, ze względu na opóźniającą się akcesję, 
dokument ten został następnie uzupełniony o rok 2003.  
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 Jednak dopiero w dniu 1 maja 2004 roku Polska stała się państwem członkowskim 
Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie dla naszego kraju miała europejska polityka 
spójności, koncentrująca od czasu reformy Delorsa z 1988 roku około 1/3 wydatków 
budżetowych Unii Europejskiej. Unia Europejska programuje swoją wieloletnią 
perspektywę finansową w wieloletnim horyzoncie czasowym, dotychczas były to 
okresy: 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 oraz obecnie 2014-2020. 
O kształcie i zakresie interwencji strukturalnej Unii Europejskiej decydowały 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, zapisy europejskich dokumentów 
programowych oraz zapisy dokumentów strategicznych dla danego kraju4. Model 
programowania europejskiej polityki spójności był zasadniczo modyfikowany z okresu 
na okres. Priorytety interwencji były stopniowo modyfikowane w duchu zapisów 
Strategii Lizbońskiej (2000), następnie Odnowionej Strategii Lizbońskiej (2005), 
a ostatnio Strategii Europa 2020 (2010)5. 
 Alokacje środków funduszy strukturalnych są naliczane na podstawie poziomu 
produktu krajowego brutto na mieszkańca (PKB) według parytetu siły nabywczej na 
poziomie obszarów typu NUTS 2, a najbardziej szczodre wsparcie dotyczy regionów o 
poziomie PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej poniżej 75% średniej 
Unii Europejskiej. Polska, jako istotny beneficjent tej polityki, a od roku 2007 
największy, została zobowiązana do przygotowania stosownych dokumentów 
programowych na lata: 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Podstawą 
programowania był strategiczny dokument Komisji Europejskiej dotyczący 
europejskiej polityki spójności obowiązujący w danym okresie programowania, a na 
tej podstawie były opracowywane dokumenty dotyczące poszczególnych krajów, które 
były beneficjentami tej polityki. Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) na lata 2014-
2020 jako dokument Komisji Europejskiej odnoszący się do wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej, zaprezentowany został 14 marca 2012 roku6. 

                                                      
4 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie 
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, Warszawa 2014. 
5 Komisja Europejska, Europa 2000. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela 2010, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 
3.3.2010. 
6 Komisja Europejska, Wspólne Ramy Strategiczne. Dokument roboczy służb Komisji. 
Elementy Wspólnych Ram Strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, Bruksela 2012, SWD(2012)61 final część I i II, 14 marca. 
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 W latach 2004-2006 był to Narodowy Plan Rozwoju, a następnie wspólny 
dokument Rządu i Komisji Europejskiej - Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-

20067. W latach 2007-2013 były to Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zwane 
także Narodową Strategią Spójności, przygotowywane na podstawie średniookresowej 

strategii rozwoju kraju8. W latach 2014-2020 jest to Umowa Partnerstwa Polski z Unią 
Europejską, przygotowana na podstawie średniookresowej strategii rozwoju kraju do 

roku 20209. Zapisy te były uszczegóławiane w programach operacyjnych, mogących 
mieć charakter: krajowych, regionalnych, makroregionalnych, współpracy 
transgranicznej oraz pomocy technicznej. Konieczność przygotowywania dokumentów 
dotyczących zagospodarowania środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności miała także pozytywny wpływ na średniookresowe programowanie rozwoju 
w Polsce. Horyzont czasowy dokumentów krajowych był najczęściej tożsamy z 
programowaniem europejskim. Podstawy prawne programowania rozwoju były 
zmieniane w Polsce w rytmie kolejnych wieloletnich okresów programowania w Unii 
Europejskiej. Szczególne znaczenie miało adaptowanie pozytywnych doświadczeń 
Unii Europejskiej w zakresie polityki rozwojowej dotyczących między innymi: 
programowania, partycypacji społecznej, finansowania, wyboru projektów, 
monitoringu, a także ewaluacji.  
 Podstawy prawne programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym także 
regionalnego, zmieniały się w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań 
polskich do zmieniającego się modelu polityki spójności Unii Europejskiej. Kolejne 
edycje regulacji podstaw prawnych polityki rozwojowej w Polsce to: 

• ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju, 

                                                      
7 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003a, Narodowy Plan Rozwoju Polski 
2004-2006, Warszawa oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003b, 
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004-2006, Warszawa, przyjęte przez Radę 
Ministrów 23 grudnia. 
8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa 2006, 
przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012a, 
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, Monitor Polski, 22 
listopada 2012 roku, poz. 882 oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Polska. 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, 
Warszawa, maj.  
9 Ministerstwo Rozwoju, 2015a, Umowa Partnerstwa. Programowanie Perspektywy Finansowej 
2014-2020, Warszawa. 
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• ustawa z dnia 12 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

• ustawa z dnia 8 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z 
wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 

• ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 Tworzyły one ramy prawne dla dokumentów strategicznych przygotowywanych na 
poziomie krajowym i regionalnym. Wielość dokumentów programowych, wzajemnie 
sprzecznych, albo niespójnych doprowadziła w roku 2011 do decyzji o 
uporządkowaniu tego systemu10. Określono hierarchię dokumentów strategicznych, 
ustalono krótką listę dziewięciu wiodących kompleksowych strategii oraz uchylono 
ważność wielu mało istotnych dla rozwoju Polski strategii. 
 W Polsce, pomimo podejmowanych w ostatnich latach prób integracji oraz 
konkretnych wniosków i propozycji przedstawianych ze strony teorii i praktyki, 
występują w dalszym ciągu dwa specyficzne nurty programowania: społeczno-
gospodarczy i przestrzenny. Dokumenty dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego 
i zagospodarowania przestrzennego są przygotowywane w oparciu o dwie różne 
ustawy. W zakresie planowania przestrzennego są przygotowywane: koncepcja 
przestrzennego zagospodarowania kraju o perspektywicznym horyzoncie czasowym 
oraz zgodne z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju plany 
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw, a ostatnio pojawiła 
się także nieco eklektyczna strategia nazwana krajową polityką miejską11. Polityka 
miejska została dowartościowana w świecie i całej Unii Europejskiej w ostatnich 
kilkunastu latach, uzupełniając politykę regionalną i politykę rozwoju obszarów 
wiejskich12.  
 W Polsce w ramach programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na 
poziomie krajowym są przygotowywane strategie długookresowe o charakterze 
indykatywnym oraz średniookresowe, będące także odniesieniem dla dokumentów 
europejskich oraz dokumentów przygotowywanych w skali regionalnej. Istotnym 
elementem tego systemu na poziomie krajowym są kompleksowe zintegrowane 
strategie. Szczególne znaczenie miała Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020. Miasta, regiony, obszary wiejskie, będąc wzorcowym dokumentem dla innych 

                                                      
10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Plan Uporządkowania Strategii Rozwoju, tekst 
uwzględniający dokonane w dniu 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r. reasumpcje decyzji 
Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., Warszawa 2011, kwiecień. 
11 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa 2015.  
12 OECD, 2011, OECD Urban Policy Reviews. Poland, Paris 2011. 
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strategii krajowych13. Na poziomie regionalnym od roku 1999 są przygotowywane 
także średniookresowe strategie rozwoju województwa oraz odpowiadające kolejnym 
okresom programowania UE regionalne strategie innowacji. Oznacza to, że pomimo 
bogatych podstaw naukowo-badawczych nawołujących do integracji programowania 
mamy do czynienia z dwoma różnymi, chociaż powiązanymi ze sobą nurtami. Te 
obydwie aktywności publiczne są regulowane w Polsce różnymi ustawami – o polityce 
rozwoju i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Korzystnym zjawiskiem 
na poziomie krajowym było niewątpliwie usytuowanie obydwu tych strategicznych 
nurtów w tym samym ministerstwie, co oznaczało, że te same, lub blisko 
współpracujące ze sobą zespoły ludzkie, przygotowywały stosowne dokumenty – 
społeczno-gospodarcze i przestrzenne.   
 W Polsce szczególnie istotne znaczenie ma terytorialny wymiar strategicznego 
programowania rozwoju Wielkość naszego kraju oraz skala zróżnicowań struktur 
regionalnych sprawiają, że trudno byłoby sprawnie i efektywnie rządzić w oparciu 
wyłącznie o poziom krajowy i lokalny14. Reforma samorządu terytorialnego w Polsce 
dokonała się dwuetapowo, bowiem w roku 1990 powołane zostały samorządy na 
poziomie lokalnym – miast i gmin, a od stycznia 1999 roku także na poziomie 
reaktywowanych powiatów oraz samorządowych województw. Powrócono do 
tradycyjnego modelu trzystopniowej organizacji terytorialnej państwa, z organami 
samorządowymi na wszystkich trzech poziomach: wojewódzkim, powiatowym i 
gminnym. Pojawiły się także różne organizacje sieciowe jednostek samorządu 
terytorialnego, które stały się ważnym partnerem procesu programowania rozwoju. Na 
poziomie regionalnym pozostawiono wojewodę, jako reprezentanta rządu w terenie. 
Dokonano także zmiany siatki podziału administracyjnego. Ta druga reforma związana 
była z powołaniem od stycznia 1999 roku szesnastu dużych województw, zamiast 49 
małych wojewódzkich jednostek terytorialnych. Upodmiotowienie układu jednostek 
samorządu terytorialnego polegało między innymi na wprowadzeniu ciał 
przedstawicielskich pochodzących z wyboru oraz wprowadzeniu kategorii budżetów 
dla wszystkich typów jednostek samorządu terytorialnego. Województwa stały się 
obszarami typu NUTS 2 (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – 
Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej, podstawowych jednostek 

                                                      
13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 
Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa 2010, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca.  
14 Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J. Zaleski J., 
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2015. 
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finansowania i programowania europejskiej polityki spójności15. Fakt, że podstawowe 
jednostki terytorialnej organizacji państwa – województwa stanowią równocześnie 
obszary typu NUTS 2 – podstawowe jednostki europejskiej polityki spójności był 
wyjątkowo sprzyjający dla rozwijania zdecentralizowanego modelu rozwoju 
społeczno-gospodarczego w Polsce. 
 Na poziomie wojewódzkim po reformie z roku 1999 powstały już trzy generacje 
strategii rozwoju poszczególnych województw16. Pierwsza została przygotowana przez 
16 samorządów województw bezpośrednio po powołaniu nowych województw, druga 
w procesie przygotowywania dokumentów strategicznych na lata 2007-2013, trzecia 
była elementem programowania na okres obejmujący lata 2014-2020. Inne ważne 
dokumenty na tym poziomie administracyjnym to: Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa i Regionalne Strategie Innowacji. Decyzja dotycząca 
decentralizacji wdrażania funduszy strukturalnych, najpierw od roku 2007 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a następnie od roku 2014 
Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiła przygotowanie dwóch generacji 
szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych, pierwszej dla lat 2007-2013, 
drugiej dla lat 2014-2020. W ostatnich latach rejestrujemy także nowy ważny nurt 
programowania, jakim są strategie makroregionalne. Takie strategie powstały dla 
Polski Wschodniej (województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i 
warmińsko-mazurskie), Polski Zachodniej (województwo dolnośląskie, lubuskie, 
opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), Polski Południowej (województwo 
małopolskie i śląskie) oraz Polski Centralnej (województwo mazowieckie i łódzkie)17. 
W skali ponadnarodowej Polska uczestniczy we współpracy w ramach makroregionu 
Europy Środkowej, którego trzon stanowią państwa Ugrupowania Wyszehradzkiego 
                                                      
15 Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej (Nomeclature of Units for Territorial 
Statistics), zwana w Polsce także Nomenklaturą Terytorialną Statystyki, jest uniwersalną 
regionalizacją obowiązującą w Unii Europejskiej.  Elementy tego systemu to trzy poziomy: 
NUTS 1 (makroregiony), NUTS 2 (województwa) oraz NUTS 3 (subregiony). Wyróżnia się 
także dwa poziomy lokalne - LAU 1 i 2 (Local Administration Units), odpowiednio na 
poziomie powiatów oraz miast i gmin. Ten układ jest modyfikowany z częstotliwością raz na 
kilka lat, ostatnio od 1 stycznia 2015 roku. W Polsce na tych trzech poziomach wyróżnia się 
obecnie odpowiednio: 6, 16 i 72 jednostek terytorialnych.   
16 J. Szlachta,  Nowe uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w 
Polsce, w: J. Stacewicz (red.), Polityka rozwoju jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe, 
„Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2014, nr 94. 
17 J. Szlachta J. Zaleski, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach 
makroregionalnych, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 7-8, s. 21-46. 
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oraz współpracy państw Morza Bałtyckiego, której wynikiem są unijne 
makroregionalne strategie państw Morza Bałtyckiego oraz raporty i strategie programu 
VASAB (Vision and Strategies around Baltic). Takie ujęcia mają największe 
znaczenie dla dwóch województw nadmorskich: pomorskiego i 
zachodniopomorskiego.  
 Od roku 2009 (wejście w życie Traktatu Lizbońskiego) charakter traktatowy ma nie 
tylko spójność gospodarcza i społeczna, ale także terytorialna, co także w Polsce 
dowartościowuje ten wymiar programowania rozwoju. Jeden z wiodących 
instrumentów europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020, nazwany 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), zorientowany został na obszary 
funkcjonalne miast wojewódzkich, wymuszając współpracę położonych na takich 
obszarach jednostek samorządu terytorialnego także w zakresie strategicznego 
programowania rozwoju. Wprowadzono także do europejskiej polityki spójności nowy 
instrument analityczny, jakim jest Ocena Oddziaływania Terytorialnego (Territorial 
Impact Assessment).  
 W Polsce generalnie rejestrujemy skrócony horyzont czasowy strategicznego 
programowania rozwoju, który jest na ogół tożsamy z kalendarzem politycznym. 
Oznacza to, że praktycznie każda zmiana rządu prowadziła do przygotowywania nowej 
edycji dokumentów krajowych. Ujęcia perspektywiczne nie cieszyły się specjalnym 
zainteresowaniem ze strony kolejnych rządów, chociaż warto zauważyć takie ważne 
dokumenty jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i długookresowa 
strategię rozwoju społeczno-gospodarczego18. Miały one jednak wyłącznie 
indykatywny charakter. Kolejne dokumenty średniookresowe: Narodowy Plan 
Rozwoju (2003), Strategia Rozwoju Kraju (2006), Strategia Rozwoju Kraju (2012) 
uwzględniały triadę celów, szeregowanych jednak w różnej kolejności: spójność, 
konkurencyjność i sprawność. Zakłada się, że w roku 2017 powstanie Strategia 
Odpowiedzialnego Rozwoju o pośrednim horyzoncie czasowym roku 2020 i 
docelowym roku 2030, która zawierać ma także tę triadę celów rozwojowych. Będzie 
to podstawą przygotowania kolejnej edycji dokumentów strategicznych w Polsce. 
 Związana była z tym kwestia instytucjonalnego usytuowania w ramach struktur 
rządowych programowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Brak 

                                                      
18 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Długookresowa strategia rozwoju kraju, Warszawa 2013, przyjęta przez Radę Ministrów w 
dniu 5 lutego 2013 roku, a także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2011, przyjęta przez Radę Ministrów 
13 grudnia 2011 roku.   
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było niestety stabilności, a zgodnie z ustawą o działach kolejne Rządy wprowadzały 
często zasadnicze zmiany. Istotne zmiany instytucjonalne polegały nie tylko na 
łączeniu i dzieleniu, ale także na likwidacji instytucji, a przykładem było rozwiązanie 
Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej 
wiodącą rolę miało zawsze ministerstwo właściwe w sprawach rozwoju regionalnego, 
przede wszystkim ze względu na kompetencje w zarządzaniu funduszami 
strukturalnymi i Funduszem Spójności oraz ze względu na znaczenie segmentu 
regionalnego funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Było to kolejno ministerstwo: 
Gospodarki, Gospodarki i Pracy, Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Rozwoju, a 
obecnie Rozwoju. Ministerstwo to pilotowało rozwój kompetencji w zakresie 
programowania rozwoju19. Całościowe i kompleksowe dokumenty strategiczne 
powstawały także w innych miejscach administracji rządowej, między innymi w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Ministerstwie Administracji.  
 Na poziomie regionalnym od czasu reformy ustrojowej z 1999 roku za wszystkie 
dokumenty strategiczne odpowiedzialne były samorządy województw. Na 
podkreślenie zasługuje szczególnie wartość dodana raportów na temat różnych 
aspektów rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego. Takie raporty były 
przygotowywane nie tylko przez właściwe ministerstwa, ale także przez Główny Urząd 
Statystyczny, a ostatni wysyp takich opracowań analitycznych pojawił się w związku z 
dziesięcioleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej20. Charakterystycznym 
zjawiskiem było odrębne programowanie rozwoju obszarów wiejskich oraz 
rybołówstwa, realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 
ministerstwie tym ulokowana została odpowiedzialność za filar drugi Wspólnej 
Polityki Rolnej, dedykowany obszarom wiejskim, a finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzednio Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa – sekcja Orientacji), a także za fundusz 
dedykowany rybołówstwu (obecnie jest to Europejski Fundusz Morski i Rybacki). Jest 

                                                      
19 Patrz: W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska, P.  Nowicka,  A. Dąbrowska, Planowanie 
strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2012;  J. Górniak, S. Mazur (red.),  Zarządzanie strategiczne 
rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, a także Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 2012b, Nowy model zarządzania strategicznym rozwojem w Polsce. 
Materiał szkoleniowy cz. 1, 2 i 3, Warszawa.  
20 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015b, Przegląd regionalny Polski 2015, Warszawa; 
Ministerstwo Rozwoju, 2015b, Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski i regionów, Warszawa, a także Główny Urząd Statystyczny, 2014, Polska w Unii 
Europejskiej 2004-2014, Warszawa. 
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to kopia modelu organizacyjnego Komisji Europejskiej, gdzie istnieją odrębne 
Dyrekcje Generalne do spraw Rolnictwa i do spraw Rybołówstwa. 
 Trudno jest syntetycznie ocenić format tak różnych dokumentów programowych. 
Jednak można jednoznacznie stwierdzić, że bazowały one na najlepszych praktykach 
europejskich, twórczo adaptując je do doświadczeń i potrzeb Polski. Oczywiście 
format dokumentów europejskich wynikał z rozporządzeń europejskiej polityki 
spójności. Wymienione wcześniej dokumenty, niezależnie od swojej specyfiki 
zawierały: diagnozę sytuacji, wizję i misję, cel główny i cele szczegółowe, założenia 
finansowania, propozycje monitoringu i ewaluacji. Generalnie występującym 
niedostatkiem był brak podejścia scenariuszowego. Przywiązywano natomiast wielką 
wagę do procesu konsultacji społecznych i zaangażowania różnych partnerów, takich 
jak: przedsiębiorcy, otoczenie biznesowe, organizacje pozarządowe, środowisko 
profesjonalno-naukowe, samorządy terytorialne, starannie wszystko to dokumentując. 
 
2. Przyszło ść strategicznego programowania rozwoju w Polsce 

 Obecnie w Polsce inwestycje publiczne finansowane ze środków Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych stanowią około 50% wartości całych 
nakładów inwestycyjnych ponoszonych ze środków publicznych, co dokumentuje 
wysokie uzależnienie polityki rozwojowej od transferów EFSI. Jednak w około 
dziesięciu krajach członkowskich Unii Europejskiej udział ten jest jeszcze większy, a 

na Słowacji i Węgrzech stanowi blisko 90% wartości inwestycji publicznych21. 
Oznacza to, że do końca dekady lat dwudziestych XXI wieku podstawowym 
wyznacznikiem tego programowania będzie europejska polityka spójności. Sytuacja ta 
zasadniczo zmieni się po roku 2020, a właściwie po roku 2023, bowiem zgodnie z 
obowiązująca obecnie zasadą n+3 płatności będą realizowane do końca roku 2023.  
 Zmiany uwarunkowań w skali światowej, europejskiej i krajowej sprawiają, że 
poziom niepewności dramatycznie rośnie. Wymaga to wykorzystania możliwości 
poznawczych, jakie wynikają m. in. z: foresightu, prognozowania, modelowania 
makroekonomicznego, podejścia scenariuszowego, monitoringu i ewaluacji. 
Generalnie podstawą interwencji powinny być dokumenty krajowe, określające 
miejsce środków europejskich w realizacji własnej strategii rozwojowej. Elastyczność 

                                                      
21 Komisja Europejska, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Planowanie 
rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2014. 
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reagowania i budowanie odporności na zakłócenia procesów rozwojowych zyskują 

znacznie wyższą rangę22. 
 Znacznie trudniejsza niż kiedyś jest ocena sytuacji, jaka będzie miała miejsce w 
kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Z jednej strony 
megatrendy w gospodarce światowej prowadzące do osłabienia pozycji 
konkurencyjnej państw Unii Europejskiej i całej tej organizacji, a także zmiany w 
modelu integracji europejskiej będą powodowały erozję europejskiej polityki 
spójności. Wyzwania takie jak: kryzys strefy euro, wojny prowadzone na obrzeżach 
Unii Europejskiej, kryzys migracyjny, Brexit będą prowadziły do ograniczenia zakresu 
polityk podejmowanych na poziomie europejskim, co dotyczy także europejskiej 
polityki spójności. Formułowany jest argument zmniejszenia skali i zakresu 
interwencji tej polityki ze względu na trudną sytuację budżetową państw 
członkowskich, także płatników netto. Najprawdopodobniej Europejska Polityka 
Spójności będzie ograniczana nie tylko ze względu na skalę finansowania, ale także ze 
względu na zakres interwencji. Równocześnie finansowanie nowych wyzwań, przed 
jakimi stoi Unia Europejska, będzie prawdopodobnie realizowane w pierwszej 
kolejności ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. 
Innym ważnym trendem jest stopniowe przesuwanie priorytetów interwencji 
europejskiej polityki spójności na rzecz segmentu dedykowanego konkurencyjności, 
czego wyrazem w latach 2014-2020 jest podporządkowanie interwencji EFSI strategii 
Europa 2020. Uboczną konsekwencją tej reorientacji jest recentralizacja środków 
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Dlatego też rysuje się 
wyraźna tendencja do dalszego ograniczania skali i zakresu spójnościowego segmentu 
tej polityki europejskiej, który w Polsce ma nawet obecnie istotne znaczenie 
cywilizacyjne.  
 Z drugiej strony sukces gospodarczy Polski, połączony z regresem społeczno-
gospodarczym mającym miejsce w krajach Europy Południowej oznacza, że kilka 
regionów Polski utraci status najbardziej szczodrze wspieranych beneficjentów 
europejskiej polityki spójności. Dlatego niezbędne będzie w takich województwach 
jak: Mazowieckie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Śląskie, a być może także w 
województwie Pomorskim i Łódzkim, uruchomienie w szerszym zakresie środków 
krajowych dla realizacji całościowej polityki rozwojowej. Prawdopodobnie po roku 
2020 nie uda się kontynuowanie kolejnej edycji programu makroregionalnego 

                                                      
22 K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania 
współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2014.  



Europejski kontekst strategii rozwoju w Polsce  151 

dedykowanego Polsce Wschodniej. Zakres programów typu inicjatyw wspólnoty, 
zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską najprawdopodobniej zwiększy 
się, co dodatkowo ograniczy wielkość kopert krajowych. 
 

* 
 Na tym tle rysują się najważniejsze wyzwania stojące przez Polską w zakresie 
kształtowania modelu wieloletniego programowania rozwoju. Najpoważniejszym 
wyzwaniem są zmiany zachodzące w Unii Europejskiej. Europejska polityka spójności 
już w najbliższych latach przestanie być wiodącym źródłem finansowania i 
katalizatorem programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w dotychczasowej 
skali w państwach członkowskich. Oznacza to konieczność przejęcia inicjatywy przez 
rządy państw członkowskich, co ma szczególne znaczenie w krajach takich jak Polska, 
będących największymi beneficjentami środków Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych. Wyzwanie to dotyczy programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zarówno na poziomie krajowym, jak też regionalnym.  
 Kolejnym wyzwaniem jest znalezienie sposobu operacyjnej integracji 
programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Społeczeństwo Polski 
przywiązuje coraz większą wagę do ładu przestrzennego, a zakres uwzględnianych 
obecnie elementów dotyczy nie tylko jakości powietrza, powierzchni ziemi i wody 
oraz ochrony najważniejszych zasobów i obszarów, ale także przeciwdziałania 
hałasowi, ochrony krajobrazu, rekultywacji zdegradowanych obszarów itd.  
 Dotychczasowy sukces programowania rozwoju w Unii Europejskiej wynikał z 
zastosowania w praktyce modelu wieloszczeblowego zarządzania publicznego, 
uwzględniającego współdziałanie poziomu europejskiego, krajowego, regionalnego i 
lokalnego. Przesunięcie priorytetów w kierunku konkurencyjności osłabia pozycję 
poziomu regionalnego i lokalnego, co może także oznaczać potencjalny regres zakresu 
aktywności społeczeństwa obywatelskiego.   
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7. Rola polityki rozwoju w kształtowaniu przyszło ści kraju – 
przypadek Indii 
 
Streszczenie 

 Celem niniejszego opracowania jest analiza ścieżki dochodzenia biednego 
i zacofanego kraju, jakim były Indie w chwili odzyskania niepodległości w 1947 roku 
do obecnej pozycji światowego lidera w nowoczesnym sektorze offshoringu usług IT-
BPM. W niniejszym tekście przedstawiono genezę powstania sektora IT-BPM 
w Indiach na tle ewolucji polityki rozwoju tego kraju oraz uwarunkowań 
zewnętrznych. Omówione zostały ogólne uwarunkowania rozwoju gospodarczego 
Indii od uzyskania niepodległości w 1947 r. oraz polityka państwa w stosunku do 
branży technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem reform podjętych 
przez R. Gandhiego w latach 1980. XX w., a zwłaszcza korzystnych dla branży 
nowoczesnych usług informatycznych i biznesowych rozwiązań wprowadzanych od 
1991 r. w ramach reform prowadzących do liberalizacji gospodarczej. W polityce 
gospodarczej Indii wyodrębniono podokresy odzwierciedlające zmieniające się 
uwarunkowania rozwoju sektora IT-BPO w tym kraju. Przeprowadzona analiza 
pokazała, że osiągnięcie przez Indie pozycji światowego lidera na rynku offshoringu 
usług IT-BPO było efektem prowadzonej w tym kraju polityki rozwoju umiejętnie 
wykorzystującej zarówno endogeniczny potencjał tego kraju, jak i szanse związane 
z rewolucją informatyczną i globalizacją. 

Słowa kluczowe: offshoring, sektor IT-BPO, polityka gospodarcza, globalizacja, 
rewolucja informacyjna, liberalizacja gospodarki indyjskiej.    
 

The Role  of   Development Policy in the Creation of the Country’s  
Future  - the Case of India 
 
Abstract  

 The purpose of this paper is to analyze the path of the poor and backward country’s, 
which India was at the time of  regaining independence in 1947,  ascent to its current 
position of the world leader in the modern sector of IT-BPM  services offshoring. The 
paper presents the origins of the IT-BPM sector in India at the background of both the 
evolution of India’s development policy and the changing external conditions. Author 



156  Jacek Białek 

discusses the general conditions of the economic development of India since that 
nation’s independence in 1947 as well as the state policy towards the information 
technology industry, with particular emphasis placed on the reforms undertaken by 
R. Gandhi in the 1980s. He also focuses on the particularly beneficial solutions for the 
sector of modern IT and business services applied since 1991 within the framework of 
reforms aimed at economic liberalization. Separate sub-periods were identified in the 
Indian economic policy reflecting the changing conditions of the development of IT-
BPO sector in the country. The analysis confirms that the achievement of India's 
position as the world leader in IT-BPO services offshoring was a result of the country's 
development policy, one that skillfully used both the country’s endogenous potential 
and the opportunities arising thanks to the IT revolution and globalization.  

Keywords: offshoring, IT-BPO sector,  economic policy, globalization, information 
revolution, economic liberalization. 
 
Wprowadzenie  

 Ostatnie 25 lat przyniosło niezwykle intensywny rozwój nowej formy świadczenia 

usług, tj. offshoringu1. Dynamiczny rozwój offshoringu usług na świecie dokonał się 
głównie w branży Technologii Informacyjnych (Information Technology - IT) oraz 
procesów biznesowych  (Business Process Outsourcing – BPO ), jak również kolejnej 
fazy rozwoju BPO – tj. zarządzania procesami biznesowymi (Business Process 

Management – BPM). Był on efektem rewolucji informacyjnej, a zwłaszcza 
pojawienia się i upowszechnienia Internetu oraz globalizacji, której przejawem była 
m.in. znacząca liberalizacja wymiany międzynarodowej. Stworzyło to nowe wyzwania 
dla przedsiębiorstw i gospodarek narodowych, a zarazem otworzyło im nowe 
możliwości w zakresie budowania przewag konkurencyjnych oraz udziału 
w światowych łańcuchach produkcyjnych. 
 Największym beneficjentem rozwoju światowego rynku offshoringu usług stały się 
Indie. O sukcesie Indii na tym polu świadczy fakt, że w 2014 r. na kraj ten przypadało 

                                                      
1 Termin offshoring wywodzi się od ang. słowa offshore (dosł. „zamorski”), które w 
terminologii prawnej oznacza podmioty gospodarcze podlegające w wymiarze prawnym i 
skarbowym jurysdykcji innego państwa. Natomiast w terminologii ekonomicznej używany jest  
najczęściej w dwojakim znaczeniu: a) w odniesieniu do “centrów offshore”, które oferują 
zagranicznym podmiotom korzystne warunki opodatkowania  (tzw. raje podatkowe), b) jako 
przenoszenie przez firmy wytwarzania dóbr i usług za granicę. Obecnie w praktyce termin 
„offshoring” używany jest przede wszystkim w odniesieniu do offshoringu usług i w takim 
rozumieniu stosowany jest w niniejszym artykule. 
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55% wartości światowego offshoringu usług IT-BPO. Ilustrację znaczenia sektora 
usług IT-BPO w gospodarce Indii stanowi dynamicznie rosnąca wartość przychodów 

eksportowych tego sektora, która w okresie od RF 1991 do RF 2000 2 wzrosła ze 164 
mln USD do 4 mld USD a w RF 2014 wyniosła 86 mld USD. Udział tych przychodów 
w PKB Indii zwiększył się w tym okresie odpowiednio z 0,05% do 0,9% oraz 4,6%. 
Natomiast według szacunków uwzględniających zarówno wartość przychodów 
generowanych bezpośrednio przez sektor offshoringu usług IT-BPO, jak i 
oddziaływanie wynikających z  działania jego efektów mnożnikowych - łączny udział 

tej branży w PKB Indii w RF 2014 szacowany był na ok. 8-9%.3  
 Sukces odniesiony przez Indie w rozwoju sektora offshoringu usług IT-BPO 
sprawił, że stał się on w stosunkowo szybkim czasie symbolem współczesnej 
gospodarki indyjskiej. Celem niniejszego opracowania jest analiza ścieżki dochodzenia 
biednego i zacofanego kraju, jakim były Indie w chwili odzyskania niepodległości w 
1947 r., do pozycji światowego lidera w nowoczesnym sektorze offshoringu usług IT-
BPM. W niniejszym tekście przedstawiono genezę powstania sektora IT-BPM w 
Indiach na tle ewolucji polityki rozwoju tego kraju oraz uwarunkowań zewnętrznych. 
Omówione zostały ogólne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Indii od uzyskania 
niepodległości w 1947 r. oraz polityka państwa w stosunku do branży technologii 
informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem reform podjętych przez R. 
Gandhiego w latach 1980. XX w. a zwłaszcza korzystnych dla branży nowoczesnych 
usług informatycznych i  biznesowych rozwiązań wprowadzanych od 1991 r. w 
ramach reform prowadzących do liberalizacji gospodarczej. W polityce gospodarczej 
Indii wyodrębniono podokresy odzwierciedlające zmieniające się uwarunkowania 
rozwoju sektora IT-BPO w tym kraju. 
 
Praźródła obecnego sukcesu 

 Szukając wyjaśnienia indyjskiego fenomenu w zakresie rozwoju nowoczesnego 
sektora offshoringu usług IT-BPM, niektórzy badacze cofają się do historycznych 
korzeni rozwoju nauki w tym kraju, przesłanek rozwoju branży oprogramowania w 
Indiach doszukując się w starożytnych indyjskich tekstach wedyjskich. Kładąc nacisk 
na myślenie abstrakcyjne, logiczne i racjonalne teksty te stanowiły podstawę rozwoju 

                                                      
2 Indyjska statystyka gospodarcza prowadzona jest w ujęciu lat fiskalnych. W Indiach rok 
fiskalny obejmuje okres od 1.04 do 31.03.  
3 The IT-BPM Sector in India. Strategic Review 2014. NASSCOM, 2015. 
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nauki i edukacji w tym kraju4. Wśród indyjskich warstw oświeconych naukę i edukację 
postrzegano jako istotną wartość, a przesiąknięci „wedyjskimi” wartościami 
mieszkańcy Indii doceniają myślenie lateralne i abstrakcyjne. 
 J. Nehru w książce Discovery of India przypomina, że starożytne Indie zbudowały 
fundamenty współczesnej arytmetyki, geometrii i algebry oraz, że z tego kraju 
pochodzą tzw. cyfry arabskie. W Indiach „odkryto” ułamki (i działania na nich), 
„kwadraty” i „sześciany” liczb (a także pierwiastki kwadratowe i sześcienne), znak „−” 
oraz obliczono wartość liczby „pi”. Zdaniem R. Kumara i A. Sethiego największym 
wkładem Indii w światową naukę były koncepcja „zera” oraz miejsc dziesiętnych – 

integralnych elementów nowoczesnego oprogramowania i technik obliczeniowych5. 
Z kolei T.R.N. Rao i S. Kak w opracowaniu Computing Science in Ancient India 
twierdzą, że pierwsze „programy komputerowe”, rozumiane jako logiczne algorytmy 
stanowiące podstawę rozwiązywania skomplikowanych problemów, zostały stworzone 
przez wielkich indyjskich matematyków i astronomów: Arabathę (w 476 r. n.e.) oraz 

Bhaskarę (w 628 r. n.e.)6. 
 Za uzasadnioną można więc uznać tezę, że ponieważ myśliciele indyjscy wnieśli 
w starożytności tak liczący się wkład w rozwój matematyki, to osiągnięcia 
współczesnych mieszkańców Indii w zakresie programowania są również kontynuacją 
i odzwierciedleniem wysokiego potencjału intelektualnego Hindusów. 
 Trwający blisko dwieście lat okres kolonializmu przyniósł zahamowanie rozwoju 
Indii. Brytyjczycy traktowali Indie głównie jako zaplecze surowcowe. W okresie 
kolonialnym kraj ten przestał być eksporterem towarów przetworzonych (ze sprzedaży 
których uzyskiwał płatności w złocie), stając się eksporterem surowców i importerem 
artykułów przemysłowych. Pomimo rabunkowej eksploatacji ekonomicznej okres ten 
przyniósł też jednak pewne korzystne zmiany cywilizacyjne. Za rządów brytyjskich 
przeprowadzono m.in. szerokie reformy społeczne7 oraz reformy w obszarze edukacji i 

                                                      
4 Wedy pochodzą od słowa „vid”, czyli „wiedzieć” i stanowią święte księgi hinduizmu, które 
zawierały całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów. Przybliżone daty 
powstawania Wed to okres 1500-500 r. p.n.e. Pojęcia matematyki wedyjskiej używa się dla 
określenia zbioru algorytmów rozwiązywania niektórych problemów matematycznych 
zawartych w hinduskich Wedach. W drugiej dekadzie XX w. J. Swamiji wyodrębnił z Wed 
szesnaście sutr opisujących algorytmy rozwiązywania problemów arytmetycznych, alge-
braicznych, geometrycznych i trygonometrycznych.  
5 R. Kumar, A.K Sethi, Doing Business in India, Pallgrave McMillan, 2005, s. 43. 
6Ibidem, s. 44. 
7 Wprowadzono m.in. jeden dzień w tygodniu wolny od pracy, zakazano zatrudniania dzieci 
poniżej dziewięciu lat, ograniczono lichwę i możliwość usuwania chłopów z ziemi. 
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nauki. Rozbudowano szkolnictwo, utworzono sieć gimnazjów z angielskim językiem 
nauczania, a także uniwersytety w Kalkucie, Madrasie i Bombaju oraz zakładano 
instytucje naukowo-badawcze. Rozpoczęła się również transformacja struktur 
feudalnych i manufakturowych w struktury gospodarki kapitalistycznej, a także 
budowa linii kolejowych i rozbudowa sieci drogowej. Spuścizną okresu kolonialnego 
była również stosunkowo sprawna administracja, rozwinięty system sądownictwa, a 
także wysoki poziom niektórych uniwersytetów i centrów naukowo-badawczych. 
 Przykład sukcesu indyjskiej przedsiębiorczości w okresie rządów brytyjskich 
stanowi Jamsetji Tata, który w 1877 r. rozpoczął działalność w branży tekstylnej, 
stopniowo uzyskując zdolność konkurowania z producentami brytyjskimi. W latach 
90. XIX wieku J. Tata zaangażował się w rozwój przemysłu stalowego - 
Przedsiębiorstwo Tata Iron and Steel Company (TISCO). Obecnie zatrudniające ponad 
300 tys. pracowników w 46 państwach przedsiębiorstwo Tata Consultancy Services 
jest symbolem sukcesu gospodarki indyjskiej w sektorze IT-BPO, ale także symbolem 
indyjskich zdolności menadżerskich, wiedzy technicznej, przedsiębiorczości oraz 
stosunkowo wysokich wynagrodzeń. 
 Tym niemniej w 1947 r. Indie – tak jak wszystkie kraje kolonialne po odzyskaniu 
niepodległości – stanęły w obliczu wielkich wyzwań. Kraj ten, drugi pod względem 
liczby ludności na świecie, posiadał jeden z najniższych poziomów dochodów per 
capita. Udział sektora przemysłowego w PKB wynosił 13%, stopa oszczędności była 
niska (wynosiła ok. 5% PKB), a dramatyczny problem społeczny stanowiły 
pojawiające się okresowo klęski głodu8. 
 
1. Strategia samowystarczalno ści gospodarki w latach 1950 -70  

1.1 Polityka gospodarcza Indii po odzyskaniu niepodległości 

 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości silny wpływ na politykę 
gospodarczą Indii wywarły przekonania pierwszego premiera Indii – Jawaharlala 
Nehru, który postrzegał własność państwową jako bardziej sprawiedliwą niż prywatna, 
a centralne planowanie jako skuteczniejsze dla zaspokajania potrzeb rozwojowych 
kraju niż rozwiązania wolnorynkowe. Ideę centralnego planowania przyjęto formalnie 
jako instrument polityki gospodarczej Indii już w 1947 r., a w 1950 r. powołano do 
życia Komisję Planowania, która opracowywała 5-letnie plany rozwoju kraju. 
Głównym kierunkiem polityki gospodarczej była rozbudowa bazy przemysłowej kraju, 
a przemysł ciężki traktowano preferencyjnie w stosunku do produkcji dóbr 
                                                      
8 Investment Policy Review of India, OECD, 2009, s. 31. 
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konsumpcyjnych. Zapewnieniu samowystarczalności gospodarki miała służyć strategia 
substytucji importu, w ramach której krajowi producenci byli chronieni przed 
konkurencją zagraniczną za pomocą barier importowych i restrykcyjnych regulacji 
w stosunku do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
 Sektor publiczny był traktowany priorytetowo w alokacji środków inwestycyjnych. 
W latach 50. ubiegłego wieku władze zdecydowały, że 17 kluczowych branż zostanie 
„zarezerwowanych” dla sektora publicznego, a w kolejnej dekadzie rozszerzono ich 
pulę. Pod wyłączną kontrolą państwa znalazły się m.in. linie kolejowe, lotnicze oraz 
produkcja energii elektrycznej. Rząd inwestował też znaczące środki finansowe m.in. 
w sektor obronny, technologie nuklearne, badania kosmiczne oraz szeroko pojętą 
działalność badawczo-rozwojową i szkolnictwo wyższe (m.in. Indyjskie Instytuty 
Technologii – IIT). Jak widać z dzisiejszej perspektywy, tworzyło to podstawy dla 
powstania w przyszłości nowoczesnej branży IT. 
 Pierwsza dekada rozwoju opartego na centralnym planowaniu pozwoliła na 
przełamanie stagnacji charakteryzującej ostatnie lata rządów kolonialnych. W okresie 
realizacji dwóch pierwszych planów pięcioletnich PKB wzrastał średnio o 4% rocznie, 
co przy średniorocznym wzroście liczby ludności o 2% przekładało się na roczny 
przyrost dochodu per capita o 2%. Sukces ten okupiony był jednak znacznymi 
kosztami.  
 Planowanie wiązało się bowiem z regulacją działalności przedsiębiorstw sektora 
prywatnego za pomocą systemu zezwoleń/licencji służącego kontrolowaniu poziomu 
i struktury produkcji przemysłowej oraz zapobieganiu „nadmiernej” koncentracji 
bogactwa. Doprowadziło to do znacznego ograniczenia konkurencji na rynku 
wewnętrznym oraz związanych z tym negatywnych konsekwencji typowych dla 
gospodarek centralnie planowanych, takich jak niedobory dóbr, ich niska jakość oraz 
wyższe ceny. Dążenie do samowystarczalności gospodarki wiązało się też z rady-

kalnymi ograniczeniami powiązań z zagranicą9. Dominująca strategia substytucji 
importu zorientowana była na wzrost inwestycji i zatrudnienia głównie w oparciu o 

                                                      
9Rozwiązania mające na celu ograniczanie wymiany handlowej z zagranicą obejmowały m.in. 
wysokie cła importowe, utrzymywanie wysokiego kursu waluty krajowej, kontrolę dostępu do 
walut. Import towarów konsumpcyjnych był praktycznie niemożliwy – dopuszczano jedynie 
import niezbędnych czynników produkcji, i to tylko wtedy, gdy „zamawiający” byli w stanie 
udowodnić urzędnikom ową „niezbędność”. 
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środki wewnętrzne (choć w praktyce również o pomoc zewnętrzną) i izolację kraju od 

światowego systemu gospodarek kapitalistycznych10.  
 Strategia mobilizacji zasobów wewnętrznych w celu finansowania inwestycji 
prowadziła do wysokich podatków, co z kolei negatywnie oddziaływało na dynamikę 
działalności sektora prywatnego oraz skutkowało unikaniem płacenia podatków przez 
podmioty gospodarcze (co stanowi problem również obecnie). Z kolei niskie 
przychody podatkowe uniemożliwiały sfinansowanie niezbędnych wydatków 

społecznych11. 
 Gospodarka funkcjonowała, opierając się na działających nieefektywnie w systemie 
centralnego planowania monopolach rządowych oraz „licencjonowaniu” (tj. 
konieczności uzyskiwania przez podmioty gospodarcze niezbędnych pozwoleń) 
kluczowych decyzji przedsiębiorstw sektora prywatnego. Począwszy od lat 50. XX 
wieku władze wprowadzały bowiem szereg „licencji” – oznaczających m.in. 
konieczność uzyskania zgody na utworzenie lub rozbudowę jednostki produkcyjnej, 
rodzaj i wielkość produkowanego asortymentu. Wprowadzono też drobiazgowe 
regulacje rynku pracy oferujące znaczące korzyści pracownikom zatrudnionym w 
sektorze formalnym (organized sector), m.in. praktycznie uniemożliwiając ich 
zwolnienie, co prowadziło do osłabienia tempa wzrostu produkcji przemysłowej. 
Kontrola przedsiębiorstw przez władze połączona ze ścisłą regulacją rynku pracy 

zyskały w literaturze miano „rządów pozwoleń” ( licence raj)12. Zasadniczo przyjęte 
rozwiązania systemowe istotnie ograniczały motywację do podnoszenia efektywności 

prowadzonej działalności gospodarczej13. 
 W latach 60. i 70. ubiegłego wieku, szczególnie pod rządami Indiry Gandhi, (w 
latach 1966-74 oraz 1980-84), miał miejsce dalszy wzrost udziału państwa 
w gospodarce i coraz większa izolacja ekonomiczna kraju. Prowadzona polityka 
gospodarcza (m.in. nacjonalizacja banków) doprowadziła do ucieczki działających 
                                                      
10 W całym kraju zbudowano szereg nieefektywnych zakładów, tzw. „białych słoni” (white  
elephants), które  przez lata konsumowały fundusze inwestycyjne, nie przynosząc 

oczekiwanych korzyści ekonomicznych. 
11 B. Debroy, A.J. Tellis, R. Trevor, Getting India Back on Track. An Action Agenda for 
Reform, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 2014, s. 10. 
12Termin ten spopularyzował na początku lat 60. jeden z liderów walki o niepodległość – 
C. Rajagopalachari, który głosił, że Indie, pozbywszy się panowania Brytyjczyków (British raj), 
poddały się władzy wszechobecnych przepisów (licence raj). Sytuacja ta sprzyjała też 
rozwojowi korupcji.  
13 P. Rodriguez, China, India and the United States. The Future of Economic Supremacy, The 
Great Courses, The Teaching Company, Chantilly 2011, s. 35. 
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dotychczas w Indiach przedsiębiorstw zagranicznych. Dążąc do wsparcia mniejszych 
przedsiębiorstw, w 1967 r. rząd wprowadził tzw. Small-Scale Industries Initiative, w 
ramach której określono listę produktów, których wytwarzanie mogły podejmować 
jedynie firmy o kapitale do 750 tys. INR. Ograniczenia te utrudniały podnoszenie 
wydajności oraz uzyskiwanie korzyści skali. Wzrost roli państwa w gospodarce 
prowadził do wzrostu skali zobowiązań finansowych władz, narastania deficytów 

budżetowych, a w efekcie – do niedoborów środków inwestycyjnych14. Jednocześnie 
zapoczątkowana w drugiej połowie lat 60. tzw. zielona rewolucja przyniosła wzrost 
wydajności produkcji rolniczej, zapewniając Indiom samowystarczalność w zakresie 
produkcji zbóż oraz w znacznym stopniu eliminując problem głodu. Mimo 
niewątpliwych postępów, dwie dekady centralnego planowania nie doprowadziły 

jednak do rozwiązania problemu ubóstwa15. 
 Wynoszące około 3,5% rocznie tempo wzrostu notowane przez dwa dziesięciolecia 
po odzyskaniu niepodległości stanowiło wyraźny postęp w stosunku do niemal 
zerowego – a w pewnych okresach nawet ujemnego – wzrostu w okresie 

kolonialnym16. Z drugiej jednak strony takie tempo wzrostu (przekładające się na 
średnioroczny wzrost o ok. 1,5% per capita) okazało się niewystarczające dla 
ograniczenia ubóstwa, przez co było często oceniane dość pejoratywnym terminem 
„hinduska stopa wzrostu”. 
 W związku z tym już w latach 70. i 80. XX wieku, dostrzegając znacznie bardziej 
dynamiczny wzrost gospodarczy w Azji Wschodniej i Chinach, władze indyjskie 

zrozumiały potrzebę przejścia do bardziej prorynkowej polityki gospodarczej17. 
 

1.2  Zalążki powstawania indyjskiego sektora technologii informacyjnych 

 Zdaniem V. Rajaramana historia technologii informacyjnych w Indiach sięga 1955 
roku, kiedy w Indyjskim Instytucie Statystycznym (Indian Statistical Institute) w 
Kalkucie zainstalowany został pierwszy komputer (było to brytyjskie urządzenie HEC-
                                                      
14 Ibidem, s. 43. 
15Szacowano, że w 1971 r. 38% ludności wiejskiej mieszkającej w zatłoczonych „szałasach” 
(basti) i nieposiadającej stałej pracy oraz prawie połowa ludności miejskiej zamieszkującej 
slumsy żyła poniżej poziomu skrajnego ubóstwa (definiowanego na podstawie minimalnej 
ilości spożywanych kalorii). Podjęcie radykalnej walki z ubóstwem uniemożliwiała też rosnąca 
korupcja oraz powszechne unikanie płacenia podatków przez bogatsze warstwy społeczeństwa. 
16J. Dreze, A. Sen, An Uncertain Glory. India and its Contradictions, Princeton 2013, s. 3. 
17 Zwiększono np. skalę wydawanych pozwoleń na rozwijanie i zmianę asortymentu produkcji, 
co przez pewien czas wpłynęło pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego. 
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2M). Pierwszy w pełni indyjski komputer zbudował natomiast w 1956 r. profesor R. 
Narasimhana w Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) w Bombaju. 
 Natomiast zdaniem S.K. Mathura początki sektora usług IT w Indiach sięgają 1967 
roku, kiedy w Mumbaju zawarte zostało partnerskie porozumienie pomiędzy Tata 
Group i amerykańską firmą Burroughs, mające na celu utworzenie pierwszej w Indiach 
strefy eksportu oprogramowania (software export zone). Było to możliwe dzięki 
polityce edukacyjnej władz indyjskich, w której efekcie w kraju powstały liczne 
zasoby wykwalifikowanych naukowców i inżynierów. Już bowiem w 1951 r. władze 
utworzyły w Kharagpur (w stanie Bengal Zachodni) pierwszy Indyjski Instytut 

Technologii (Indian Institute of Technology – IIT)18. 
 Na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku powołano do życia kolejne Indyjskie 
Instytuty Technologii – przede wszystkim IIT Kanpur, w którym amerykańscy 
partnerzy zainstalowali nowoczesne jak na tamte czasy urządzenie IBM 1620 oraz 

kompilator (compiler) języka programowania Fortran II19. W tym samym czasie 
profesor V. Rajaraman z IIT Kanpur nie tylko stworzył swój pierwszy bestseller 
Principles of Computer Programming, ale również skłonił jego wydawcę do wyceny 
książki na poziomie 15 rupii, aby dać możliwość jej zakupu jak największej liczbie 
studentów. Podręcznik ten wznowiono blisko 50 razy. Obecność nowoczesnego 
urządzenia obliczeniowego w kampusie uniwersyteckim, znakomity podręcznik oraz 
nieformalny styl nauczania skutecznie przyczyniły się do szybkiego wzrostu liczby 

studentów zainteresowanych informatyką20. 
 W latach 1960. oprogramowanie trafiało do Indii głównie jako dodatek do sprzętu 
komputerowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa transnarodowe takie jak IBM i 
ICL. Pod koniec lat 60. odseparowanie oprogramowania od sprzętu spowodowało 

                                                      
18 W okresie rządów Nehru założono 5 Indyjskich Instytutów Technologii (IIT), których 
schemat organizacyjny oparto na strukturze Massachusetts Institute of Technology. Ponadto, w 
1994 r. powstał IIT w Gauhati, a w 2001 r. w Rurki. Placówki te, uznawane za instytuty o 
znaczeniu narodowym, samodzielnie ustalają programy nauczania, co umożliwia im elastyczne 
reagowanie na zmieniające się uwarunkowania technologiczne. Konkurencja na egzaminach 
wstępnych jest bardzo mocna – o jedno miejsce ubiega się kilkudziesięciu kandydatów. 
19Kompilator to program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym 
języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku. W informatyce kompilatorem 
nazywa się najczęściej program służący do tłumaczenia kodu źródłowego w języku 
programowania na język maszynowy. 
20Sixty Years of IT in India, w: „The Hindu”, 20 lutego 2013;  
 http://www.thehindu.com/sci-tech/science/sixty-years-of-it-in-india/article4435223.ece, 
dostęp: 18.02.2014. 
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powstanie niezależnych indyjskich producentów oprogramowania. Indie nie posiadały 
jeszcze wówczas odrębnego sektora oprogramowania, a sprzęt komputerowy 
dostarczany był do tego kraju nadal przede wszystkim przez firmy wielonarodowe 
„w pakiecie” z systemami operacyjnymi i kilkoma podstawowymi pakietami 

aplikacyjnymi, tworzonymi zazwyczaj w językach Fortran i COBOL21. 
 Sytuacja ta była jednak niemożliwa do utrzymania na dłuższą metę, ponieważ 
potrzeby indyjskich placówek badawczo-rozwojowych, przemysłu obronnego oraz 
niektóre przedsięwzięcia sektora publicznego Indii coraz bardziej wykraczały poza 
dostęp do „podstawowego” (plan vanilla) oprogramowania dostarczanego z zewnątrz. 
Zewnętrznym dostawcom oprogramowania coraz trudniej przychodziło zaspokojenie 
tych oczekiwań, a z uwagi na względy bezpieczeństwa narodowego do tworzenia 
odpowiednich programów zaczęto angażować lokalnych programistów, przy czym 
oprogramowanie powstawało przede wszystkim w ramach zainteresowanych 

korzystaniem z niego przedsiębiorstw22. 
 W latach 60. i 70. polityką samowystarczalności objęto nowo powstającą sferę 
technologii informacyjnych, co w znacznym stopniu wiązało się z będącymi 
następstwem konfliktów z Chinami (1962 r.) i Pakistanem (1965 r.) uwarunkowaniami 
politycznymi (bezpieczeństwo kraju). Od połowy lat 60. rząd, częściowo z uwagi na 
kurczące się zasoby walutowe, realizował, zakrojony na szeroką skalę, program tzw. 

indygenizacji (indigenization)23 uznanego za strategiczny sektora elektroniki. W 1963 
roku powołano do życia Komitet Elektroniki (Electronics Committee), który 
opracował strategię osiągnięcia samowystarczalności w tej dziedzinie w ciągu 10 lat. 
Zakładała ona „jakościowy skok” w rozwoju tego obszaru dzięki absorpcji najbardziej 
nowoczesnych produktów i technologii, a jej finalnym celem miało być stworzenie 
„narodowych” technologii mających zapewnić niezależność od rozwiązań 
zagranicznych. 
 W tym czasie rozpoczął się też montaż komputerów przez indyjskie 
przedsiębiorstwo Electronics Corporation of India Ltd (ECIL), utworzone w celu 
stworzenia endogenicznego potencjału w obszarze elektroniki. Urządzenia te były w 
znacznym stopniu oparte na technologiach „sklonowanych” na podstawie rozwiązań 
IBM przez partnerów handlowych z ZSRR i innych państw RWPG (z których 

                                                      
21 S.K. Mathur, Indian IT Industry: A Performance Analysis and Model for Possible Adoption, 
MAPR, Monachium 2007, s. 61. 
22 R. Kumar, A.K. Sethi, op. cit., s. 44. 
23 Stosowany w antropologii termin „indygenizacja” oznacza „ulokalnienie”, tj. zapożyczanie 
wzorów z innych kultur i ich przekształcanie w celu dostosowywania do miejscowych potrzeb. 
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importowano też w całości niektóre większe systemy komputerowe). Jako że jednak 
pochodzący z tego kierunku sprzęt zawierał jedynie „szczątkowe” oprogramowanie, 
wymagało to dodatkowego zaangażowania specjalistów indyjskich w tym obszarze. 
 Dostęp do zaawansowanych technologii komputerowych usiłowano również 
uzyskać, negocjując z dużymi transnarodowymi przedsiębiorstwami komputerowymi, 
przede wszystkim z IBM, która w latach 1960-72 instalowała 70% używanych w 

Indiach komputerów24. W latach 1966-68 władze indyjskie starały się umożliwi ć 
miejscowemu kapitałowi zakup akcji indyjskiego oddziału IBM, ale wobec groźby 
wycofania się firmy z kraju zrezygnowały z tego zamiaru. 
 Zarówno IBM, jak i brytyjski ICL rozpoczęły w indyjskich zakładach modernizację 
używanych komputerów z myślą o ich sprzedaży lub leasingu lokalnym klientom. 
Choć raport rządowego Komitetu Elektroniki z 1966 r. wskazywał, że kraj powinien 
jak najszybciej zdobyć dostęp do najnowocześniejszych technologii, władze nie były 
jednak w stanie narzucić swojej woli szefom IBM, a początkowe próby regulowania 
sektora IT prowadziły do pogłębienia zacofania technologicznego kraju, gdyż odbiorcy 
indyjscy zamiast importować nowe modele, instalowali tańsze, używane 

zmodernizowane komputery25. 
 Ta początkowa niezdolność władz do efektywnej regulacji działalności 
przedsiębiorstw transnarodowych wynikała po części z instytucjonalnej słabości 
podmiotów regulacyjnych. W związku z tym w 1966 r. obowiązek wdrożenia strategii 
opracowanych przez Komitet Elektroniki nałożono na Departament Zamówień 
Obronnych (Departament of Defense Supplies) oraz na nowo powołany Indyjski 
Komitet Elektroniki (Electronics Committee of India). W 1971 r. Departament 
Elektroniki (Department of Electronics) oraz Komisję Elektroniki (Electronics 
Commission) uczyniono odpowiedzialnymi za formułowanie polityki w stosunku do 
tego obszaru i strategiczny nadzór nad jej implementacją. Departament Elektroniki 
oraz Komisja Elektroniki uzyskały i – co najważniejsze – odpowiednio wykorzystały 
prerogatywy niezbędne do nadzorowania sektora IT w Indiach, a tym samym 
stymulowania jego rozwoju. Kilka firm z sektora prywatnego dostarczających 
oprogramowanie na podstawie kontraktów rządowych weszło na rynek głównie w celu 
zaspokojenia popytu sektora publicznego związanych z inwestycjami Departamentu 
Elektroniki w projekty badawczo-rozwojowe, które miały za zadanie tworzyć 

                                                      
24 Sixty Years of IT in India, w: „The Hindu”, op. cit. 
25S.K. Mathur, op. cit., s. 59. 
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oprogramowanie na zamówienie (ang. customized)26. W tym samym okresie władze 
uruchomiły w Indyjskich Instytutach Technologii (IIT) i na uniwersytetach szkolenia z 
zakresu tworzenia oprogramowania. W 1972 r. uruchomiony został mechanizm mający 
na celu stymulowanie eksportu oprogramowania, noszący nazwę The Software Export 
Scheme, w ramach którego wszystkie instytucje realizujące informatyczne programy 
szkoleniowe uzyskały pozwolenie na import sprzętu komputerowego przy znacznie 

obniżonych cłach27.  
 Sektor prywatny aktywnie zaangażował się w wykorzystanie nowych możliwości 
rynkowych. W ciągu kolejnych pięciu lat powstały czołowe obecnie przedsiębiorstwa 

branży IT, takie jak: Tata (1968), Infosys (1981), Patni Computer Systems (1978)28 
oraz Wipro (firma powstała w 1945 r., a w latach 70. podjęła działalność w obszarze 
IT). 
 Kolejnym istotnym krokiem na rzecz zdynamizowania rozwoju branży IT było 
powołanie w 1973 r., zlokalizowanej w pobliżu Bombaju, Strefy Eksportu 
Oprogramowania (Santacruz Electronics Export Processing Zone – SEEPZ). 
Inwestorom (zarówno zagranicznym, jak i krajowym), których chciano skłonić do 
zlokalizowania w niej swojej produkcji eksportowej, zaoferowano zachęty, takie jak 
ulgi podatkowe, tanie działki, zwolnienia z ceł od importu komponentów do produkcji 
oraz „szybką ścieżkę” uzyskania niezbędnych zezwoleń. W zamian za możliwość 
korzystania z tych rozwiązań przedsiębiorstwa uruchamiające działalność na obszarze 
stref zobowiązywały się do eksportu całości lub większej części „produkcji” oraz 
wykorzystywania w możliwie największym stopniu indyjskich komponentów. 
 Jak już wspomniano, do lat 70. XX wieku władze i sektor akademicki jedynie 
w marginalnym stopniu korzystały z importowanego oprogramowania (powiązanego 
z importowanym sprzętem komputerowym), a programiści indyjscy w coraz szerszym 
zakresie realizowali zadania związane ze stworzeniem oprogramowania 
kompatybilnego z komputerami pochodzącymi z ZSRR i z innych krajów RWPG. 
Mniej więcej w tym samym okresie Francja zaoferowała Indiom komputery IRIS 
                                                      
26Zdaniem S.K. Mathura potencjał eksportu oprogramowania z Indii został dostrzeżony po raz 
pierwszy już w 1968 r., kiedy raport Komitetu Elektroniki zalecał wspieranie sektora poprzez 
nadanie mu orientacji eksportowej. 
27Sposobem na uniknięcie ceł oraz konieczności uzyskania rządowych zezwoleń na import 
oprogramowania i sprzętu było więc utworzenie placówki edukacyjnej prowadzącej szkolenia 
w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego. W taki sposób powstała m.in. w Delhi w 
1981 r. firma NIIT, obecnie czołowe przedsiębiorstwo szkoleniowe w Indiach. 
28 W 2011 r. przedsiębiorstwo Patni Computer Systems zostało przejęte przez amerykański 
podmiot IGATE, a nazwa nowej spółki zmieniona na IGATE-Patni, a następnie na IGATE. 
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(zbudowane przez firmę CII). Podpisano porozumienie o współpracy z ECIL, na mocy 
którego zapoczątkowany został transfer technologii. Jednakże urządzenia IRIS nie były 
w pełni kompatybilne z technologią IBM, co ponownie wymusiło na indyjskich 
programistach dostosowanie oprogramowania. Wraz z rozwojem krajowej produkcji 
sprzętu komputerowego (zarówno w oparciu o lokalne rozwiązania, jak i na licencjach 
francuskich, radzieckich oraz z innych krajów RWPG) coraz liczniejsza grupa 
indyjskich podmiotów komercyjnych, a także tutejszych instytucji badawczych 
i edukacyjnych zaczęła wykorzystywać w swoich działaniach komputery, których 
obsługę – z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy wśród personelu tych jednostek – 
zlecano wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. 
 Trudności z pozyskiwaniem komputerów i wysokie koszty ich zakupu dla 
większości zainteresowanych ich wykorzystaniem indyjskich przedsiębiorstw i 
placówek akademickich skłoniły kilka przedsiębiorczych firm i specjalistów z zakresu 
informatyki do utworzenia tzw. biur komputerowych, świadczących usługi podmiotom 
z sektora prywatnego i akademickiego. W niektórych przypadkach komputery 
wykorzystywane przez tych usługodawców pochodziły z importu, a uzyskanie dewiz 
niezbędnych do ich zakupu wiązało się z podjęciem zobowiązania do wygenerowania 
znaczących przychodów eksportowych. Jako pierwsza działalność tego typu podjęła w 
1974 r. firma Tata Consultancy Services (TCS), tym samym niejako inicjując indyjski 
eksport oprogramowania. Po koniec lat 70. ubiegłego wieku departamenty 
przetwarzania danych z niektórych dużych przedsiębiorstw oraz podmioty tworzące 
oprogramowanie w wybranych większych firmach produkujących sprzęt komputerowy 
zaczęły dążyć do sprzedaży tego oprogramowania na rynku. Gdy kierownictwo tych 
podmiotów zdało sobie sprawę z istniejącego potencjału rynkowego, niektóre z nich 
przekształciły swoje jednostki odpowiedzialne za tworzenie oprogramowania 
w odrębne „centra zysku” (profit centers), podczas gdy kilka innych utworzyło 
w ramach swoich grup biznesowych oddzielne spółki oprogramowania. 
 Władze indyjskie podejmowały intensywne wysiłki mające na celu stymulowanie 
rozwoju krajowej branży oprogramowania. W 1975 r. powstało Narodowe Centrum 
Informatyki (National Informatics Centre). W 1976 r. utworzono natomiast podmiot o 
nazwie Computer Maintenance Company (CMC), który uzyskał monopol na 
utrzymanie/konserwacje wszystkich zagranicznych systemów komputerowych 
w Indiach. Osłabiło to przewagę IBM nad użytkownikami sprzętu komputerowego 
oraz uzależniło nowych użytkowników komputerów od nowo powstałego indyjskiego 
CMC. 



168  Jacek Białek 

 Komisja Elektroniki i Departament Elektroniki, wyposażone w odpowiednie 
prerogatywy, podjęły również kolejną „rozgrywkę” z przedsiębiorstwami 
transnarodowymi. Wykorzystując regulacje walutowe, usiłowano skłonić ICL i IBM 
do zmniejszenia (do 40%) udziału kapitałowego w indyjskich operacjach tych spółek. 
O ile kierownictwo ICL ugięło się pod tymi żądaniami, to IBM odmówił ustępstw. W 
1975 r. firma Burroughs (amerykański producent komputerów) utworzyła joint venture 
z Tata Consultancy Services w celu uzyskania możliwości eksportu oprogramowania i 
drukarek ze strefy eksportowej Santacruz Electronics Export Processing Zone. W 
efekcie tej decyzji powstała sytuacja, w której już dwie firmy transnarodowe (ICL 

i Burroughs) działały na zasadach określonych przez władze indyjskie, co skłoniło 
rząd do usztywnienia stanowiska wobec IBM i w rezultacie doprowadziło w 1978 r. do 

opuszczenia kraju przez IBM29. 
 Niezamierzoną konsekwencją decyzji IBM stał się szybki rozwój indyjskiego 
sektora oprogramowania. Większość z ponad 1200 byłych pracowników 
(programistów) indyjskiej filii tej firmy oraz wielu innych programistów z ICL straciło 
bowiem pracę. Jako że jedynie nieliczni z nich znaleźli zatrudnienie za granicą, a tylko 
część specjalistów od sprzętu komputerowego została zatrudniona przez publiczną 
Computer Maintenance Corporation Ltd, niektórzy z pozbawionych pracy 
programistów nawiązali ze sobą współpracę, tworząc własne firmy – często w postaci 
wspomnianych powyżej „biur komputerowych”, które z biegiem czasu przekształciły 
się w podmioty tworzące oprogramowanie dla lokalnych odbiorców. 
 Tak więc wyjście IBM z Indii okazało się wydarzeniem przełomowym dla dalszego 
rozwoju branży IT w tym kraju. Jego efektem było też otwarcie rynku dla pewnej 
liczby konkurentów. Przez pewien czas dzięki wsparciu władz na rynku dominowało 
przedsiębiorstwo ECIL, ale pod koniec lat 70. XX wieku pojawiły się takie lokalne 
firmy prywatne jak: HCL, DCM oraz ORG, które przejęły kontrolę nad większą 
częścią rynku. 
 Opuszczenie kraju przez IBM oraz zdecydowana ochrona krajowych producentów 
sprzętu komputerowego zwiększyły jednak jego relatywny koszt, co skłoniło firmy z 
sektora elektroniki do skoncentrowania się na rozwoju umiejętności w zakresie 

tworzenia oprogramowania30. Powyższe uwarunkowania stanowiły podstawy narodzin 
branży oprogramowania w Indiach.  
 
                                                      
29 S.K. Mathur, op. cit, s. 61. 
30 T.N.Srinivasan, Information-Technology-Enabled Services and India’s Growth Prospects, w: 
Brookings Trade Forum, 2005, s. 203. 
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2. Początki reform rynkowych w latach 80. XX wieku  

2.1  Odchodzenie od polityki samowystarczalności 

 Obejmując po raz drugi urząd premiera w 1980 r., I. Gandhi zastała znacznie 
osłabioną gospodarkę (w RF 1980 r. miał miejsce spadek PKB o 5,2%, a inflacja 

sięgała 18,2%)31. Pierwszy krok na drodze do sanacji sytuacji gospodarczej przez 
liberalizację stanowił VI Plan Gospodarczy (1980-1985), w ramach którego 
postawiono na poprawę efektywności przedsiębiorstw państwowych oraz deregulację 
mającą na celu stymulowanie działalności sektora prywatnego. Realizacja planu 
zakończyła się powodzeniem, a średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w 
okresie jego realizacji wyniosło 5,7%. Eliminacja kontroli cen doprowadziła jednak do 

znacznego wzrostu cen żywności, a tym samym kosztów utrzymania32. 
 Wysiłki na rzecz modernizacji gospodarki indyjskiej kontynuował w latach  
1984-89 premier Rajiv Gandhi, który - dostrzegając zalety prywatnej 
przedsiębiorczości - zerwał w znacznym stopniu z dotychczasową polityką Partii 
Kongresowej, otwierając Indie na światowy system kapitalistyczny. Zaczęto 
wprowadzać zmiany mające na celu ograniczenie biurokratycznych barier rozwoju 
gospodarki, zwiększono wsparcie finansowe władz dla nauki i techniki oraz 
zmniejszono podatki i cła dla branż opartych na nowoczesnych technologiach (w tym 
informatycznych). W 1986 r. zapowiedziano realizację działań na rzecz 
unowocześnienia szkolnictwa wyższego oraz zapewnienia mieszkańcom obszarów 
wiejskich bezpłatnego szkolnictwa obejmującego 12 klas. 
 Będąc otwartym na współczesny świat – świat komputerów, telekomunikacji 
i przepływów kapitałowych – R. Gandhi dążył do współpracy z młodymi, 
nowoczesnymi menedżerami, postrzegającymi licence raj jako barierę rozwoju 
gospodarczego kraju. W efekcie zniesione zostały przepisy regulujące wielkość 
przedsiębiorstw, zmniejszono podatki majątkowe, a system „zezwoleń”, ograniczający 
import artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku i dóbr zaawansowanych 
technologicznie, znacząco ograniczono. 
 Jednakże system, na podstawie którego funkcjonowała dotychczas gospodarka 
indyjska, cieszył się poparciem wielu grup społecznych. Przykładowo, skorumpowani 
urzędnicy wydający zezwolenia oraz mało efektywni producenci przemysłowi 
korzystali z zamknięcia rynków oraz z uprzywilejowanego dostępu do środków 

                                                      
31J. Rosser, J. Barkley, M. Rosser, Comparative Economics in Transforming the World 
Economy. MIT Press, 2004, s. 468-470. 
32 L.N. Dash, World Bank and Economic Development of India, APH Publishing, 2000, s. 375. 
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inwestycyjnych. Pomimo podejmowanych wysiłków na rzecz liberalizacji i moder-
nizacji gospodarki lata 80. XX wieku przyniosły narastające deficyty budżetowe 
(średnio ok. 9% PKB) i handlowe, wzrost inflacji oraz zadłużenia zagranicznego. 
 Pogłębiająca się nierównowaga gospodarcza na początku lat 90. przerodziła się 
w poważny kryzys - częściowo związany ze wzrostem cen ropy naftowej oraz 
znacznym obniżeniem napływu transferów zagranicznych od Hindusów pracujących 
w regionie Zatoki Perskiej w wyniku działań wojennych w tym regionie. Poziom 
rezerw walutowych obniżył się do równowartości 3 tygodni importu. Sytuacja ta 
przyczyniła się jednak do powstaniu sprzyjającego klimatu do wprowadzenia bardziej 
radykalnych reform gospodarczych, do czego doszło w 1991 roku. 
 
2.2  Początki proaktywnej polityki w stosunku do sektora IT 

 W latach 80. na Zachodzie dokonała się tzw. rewolucja mikroprocesorowa 
(microchip revolution). Władze indyjskie dostrzegły, że elektronika i infrastruktura 
telekomunikacyjna mogą stać się niezbędnymi czynnikami stymulującymi przyszły 
wzrost gospodarczy kraju. W efekcie dzięki inwestycjom realizowanym w tym okresie 
nastąpiła znacząca poprawa w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej. W połowie 
lat 80. władze inwestowały w trzy duże przedsięwzięcia mające na celu rozwój sieci 

komputerowej33 
 Zdaniem H. Rubina, ze względu na ograniczenia importowe oraz niedobór walut 
wymienialnych, w latach 70. i 80. indyjscy inżynierowie byli zmuszeni do łączenia 
niedrogich komputerów i stacji roboczych w swoiste «sieci», a rozwiązanie to 
stanowiło istotny wkład Indii w rozwój technologii obliczeniowych w świecie. W ten 
sposób Indie dały światu „sieci komputerowe” będące nieplanowanym efektem 
wykorzystania specjalistycznej wiedzy mieszkańców tego kraju i ich skłonności do 

stosowania praktycznych, „adaptacyjnych” rozwiązań34. Tym samym można 
stwierdzić, że już w 1980 r. Indie posiadały „zalążek” branży IT. 
 Chociaż rozwój branży oprogramowania w latach 80. nie był zbyt dynamiczny, 
eksport oprogramowania zaczął rosnąć po 1981 r. w efekcie wzrostu „świadomości 
eksportowej” w tworzących je przedsiębiorstwach wynikającej w znacznym stopniu z 

                                                      
33 INDONET (dla obsługi komputerów IBM w Indiach), NICNET (sieć Narodowego Centrum 
Informatyki) oraz ERNET (sieć edukacyjno-badawcza). V. Kumar, Software Industry in India. 
Product and Intellectual Property Focus, MIT 2011. 
34 H. Rubin, The US IT Workforce Shortage , „Dr. Dobbs Journal”, September 1998, 
http://www.drdobbs.com/the-united-states-it-workforce-shortage/184410783, dostęp: 
11.12.2013 
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konieczności zdobywania środków walutowych niezbędnych do wypełnienia 
zobowiązań związanych z uzyskaniem zezwoleń na import systemów. W tym czasie na 
rynkach międzynarodowych odnotowano znaczący spadek cen sprzętu 
komputerowego, a oprogramowanie – postrzegane jako czynnik kosztów – zaczęło 
zyskiwać na znaczeniu. Pojawił się również popyt na tanią, wykwalifikowaną siłę 
roboczą w tej dziedzinie, której znaczącymi zasobami dysponowały wówczas Indie. 
 T.N. Srinivasan za punkt zwrotny w tworzeniu środowiska dla rozwoju indyjskiego 
sektora IT uznaje dojście do władzy R. Gandhiego, którego administracja - jako 
pierwsza w Indiach - położyła nacisk na konieczność sformułowania i wdrożenia 
nowoczesnej polityki w odniesieniu do elektroniki, oprogramowania, telekomunikacji 
oraz innych branż „wschodzących”. Do najważniejszych zmian wprowadzonych w 
analizowanym obszarze przez rząd R. Gandhiego należało uznanie – na mocy 
wprowadzonej w 1984 r. polityki komputerowej (Computer Policy) – branży 
oprogramowania za „przemysł” (industry), co upoważniło ją do korzystania z zachęt 
inwestycyjnych i innych bodźców rozwojowych (jak np. obniżonych ze 100% do 60% 
ceł importowych na oprogramowanie i komputery osobiste)35. W 1986 r. wprowadzono 
natomiast politykę w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego oraz 
szkoleń (Computer Software Development and Training Policy), która zliberalizowała 
dostęp do najnowocześniejszych technologii i narzędzi oprogramowania – z myślą o 
promowaniu rozwoju krajowego sektora oprogramowania w celu zapewnienia jego 
konkurencyjności, wsparcia przechodzenia w górę łańcucha wartości oraz zdobycia 
znaczącego udziału w światowym rynku eksportowym. Polityka ta zezwalała na import 
dowolnego oprogramowania, stymulowała napływ inwestycji zagranicznych oraz 

wspierała dostęp do kapitału wysokiego ryzyka (venture capital)36. 
 Nowa polityka miała stymulować rozwój krajowej branży oprogramowania i 
ułatwiać dynamiczny rozwój jej eksportu. Służyć temu miało ułatwienie indyjskim 
przedsiębiorstwom dostępu do najnowszych światowych technologii i narzędzi 
oprogramowania w celu zwiększenia ich konkurencyjności na globalnym rynku oraz 
stymulowania eksportu produktów i usług o wyższej wartości dodanej. Celem jej było 
również przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz stworzenie warunków dla 

                                                      
35 A. L. Saxenian, Bangalore: The Silicon Valley of Asia? 
http://people.ischool.berkeley.edu/~anno/Papers/bangalore_svasia.html, dostęp: 8.08.2014 
36 T.N. Srinivasan, op. cit., s. 208. 
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tworzenia podmiotów kapitału wysokiego ryzyka z myślą o stymulowaniu 

powstawania nowych firm IT i eksportu ich „produkcji” 37. 
 Zdaniem A. Saxenian w latach 80. XX wieku największą barierą rozwoju dla 
indyjskich firm IT był jednak brak międzynarodowych łączy telekomunikacyjnych 
(stanowiących niezbędną infrastrukturę dla eksportu oprogramowania). Choć władze 
zezwalały na eksport danych za pośrednictwem łączy satelitarnych, to jednak 
utworzenie tzw. stacji naziemnej (earth center) wymagało rozwlekłych procedur 
związanych z uzyskaniem zgody kilku ministerstw. Przykładowo, uruchomienie przez 
Texas Instruments pierwszej w Indiach tego typu stacji (w Bangalore w 1985 r.) 

wymagało „usunięcia” lub „ominięcia” 25 różnych regulacji38. Według tej interpretacji 
to właśnie brak niezawodnych połączeń telekomunikacyjnych pozbawiał indyjskie 

firmy alternatywnych wobec tzw. body shoppingu metod eksportu oprogramowania39. 
 Uruchomienie stacji naziemnej przez Texas Instruments stanowiło kolejny przykład 

zmiany nastawienia władz względem branży40.  
 Kolejnym przełomowym wydarzeniem w rozwoju indyjskiej branży IT okazał się 
przyjazd (w 1989 r.) do New Delhi ówczesnego prezesa General Electric Jacka Welcha 

                                                      
37 Kluczową rolę w tworzeniu rozwiązań przyjętych w 1984 r. i w 1986 r. odegrał sekretarz 
Departamentu Elektroniki dr N. Seshagiri, który postrzegał wcześniejszą politykę indyjską 
w odniesieniu do branży jako zbyt restrykcyjną, a kontynuowanie samowystarczalności w tym 
obszarze jako „samobójcze”. Uważał on, że aby Indie stały się ważnym eksporterem 
oprogramowania, konieczne jest przyjęcie za punkt wyjścia masowego eksportu rozwiązań 
o niskiej wartości dodanej, a następnie przechodzenie w górę łańcucha wartości. Według tego 
polityka wcześniejsza niezdolność kraju do implementacji tego typu strategii sprawiła, że Indie 
zostały wyprzedzone przez nowo uprzemysłowione kraje Azji Wschodniej.  
38 Wywiad z N.Vittalem, byłym sekretarzem Departamentu Elektroniki, New Delhi, 25 czerwca 
1996. 
39 Termin bodyshopping oznacza świadczenie w siedzibach zagranicznych klientów 
pracochłonnych, posiadających niską wartość dodaną usług w zakresie programowania, takich 
jak kodowanie i testowanie. Pomimo pewnej ambiwalencji władz wobec tej formy świadczenia 
usług, ocenianej czasami jako „mało ambitna intelektualnie”, dr Seshagiri był w stanie 
przeforsować swoje rozwiązania.. Wywiad z N.Vittalem, byłym sekretarzem Departamentu 
Elektroniki, New Delhi, 25 czerwca 1996. 
40 Władze stosunkowo szybko zareagowały również (udzielając niezbędnych pozwoleń) na 
ofertę firmy Texas Instruments dotyczącą utworzenia przez tę firmę w Indiach filii (pierwszej 
poza USA) zorientowanej w 100% na sprzedaż eksportową. Wsparcie Departamentu 
Elektroniki dla eksportu nie przyczyniło się jednak do rozszerzenia eksportu know-how poprzez 
body shopping (który w 1989 r. odpowiadał za 90% eksportu oprogramowania) – wyraźnie 
negatywny wpływ na ten rodzaj działalności miał bowiem, wprowadzony w 1987 r., 15 proc. 
podatek od zakupu walut wymienialnych przeznaczanych na podróże zagraniczne. 
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oraz jego spotkanie z głównym doradcą premiera R. Gandhiego ds. technologii – 
Samem Pitrodą. Doprowadziło ono do rozpoczęcia w 1991 r. współpracy General 
Electric z Indiami, w tym do utworzenia przez GE w 2000 r. Centrum 
Technologicznego (Technology Center) w Bangalore, które w kolejnych latach 
zatrudniało tysiące pracowników realizujących zadania od projektowania nowych 
lodówek po silniki odrzutowców. 
 Analizując wpływ działań administracji w latach 80. na rozwój indyjskiej branży 
komputerowej, widać, że niektóre z nich miały o wiele szersze pozytywne skutki, niż 
można było oczekiwać w chwili ich wprowadzenia. Przykładowo, raport 
przygotowany w 1986 r. przez Rangarajan Committee ds. modernizacji sektora 
bankowego (znajdującego się w dużym stopniu w rękach państwa) zalecał 
„zestandaryzowanie systemów komputerowych stosowanych w bankach w oparciu o 
system Unix (wówczas stosunkowo niedopracowany w porównaniu z MS-DOS). 
Ogłoszony przez władze przetarg na dostawę 400 systemów Unix wywołał ostrą 
konkurencję pomiędzy indyjskimi firmami. Chociaż lokalna część kontraktu 
ostatecznie trafiła w ręce firmy Sunray Computers, konsekwencją raportu było 
„wciągnięcie lokalnych podmiotów w sferę Unixa”, a w ostatecznym rozrachunku 

przekształcenie Indii w „kraj Unixa”41. Niezależnie od tego, czy był to szczęśliwy 
zbieg  okoliczności, czy też efekt „wizjonerstwa” władz, wybór Unixa jako 
rozwiązania dla sektora bankowego okazał się bardzo korzystny dla rozwoju indyjskiej 
branży oprogramowania. 
 Oceniając działania administracji R. Gandhiego w omawianym obszarze, należy 
stwierdzić, że były one stosunkowo nowoczesne i prospektywne oraz umożliwiły 
rozwój sektora IT. Po raz pierwszy bowiem władze aktywnie promowały eksport 
oprogramowania, udzielając preferencyjnego finansowania, oferując ulepszoną 
infrastrukturę, modyfikując regulacje oraz stosując marketingowe wsparcie eksportu. 
Ponadto w 1984 r. zliberalizowano import sprzętu komputerowego, co przełożyło się 
na znaczny wolumen importowanych komputerów typu „mainframe”, komputerów 
osobistych oraz minikomputerów. Znaczący popyt na oprogramowanie będący efektem 
rosnącego importu urządzeń komputerowych doprowadził do powstania dużej liczby 
jego producentów. Wielu z powstałych wówczas producentów oprogramowania 
zaczynało swoją działalność od obsługi rynku krajowego jako centra przetwarzania 
danych dla dużych firm lub też jako twórcy oprogramowania dla instalowanego w 
kraju sprzętu komputerowego. Jednakże sprzyjające rozwojowi eksportu podejście 

                                                      
41 Srinivasan, op. cit., s. 211. 
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władz spowodowało, że podmioty te szybko zmieniły swoją orientację na 

eksportową42. 
 W efekcie już w latach 80. XX wieku przedsiębiorstwa transnarodowe zaczęły 
postrzegać Indie zarówno jako potencjalne źródło dostaw oprogramowania, jak 
i potencjalny rynek sprzedaży produktów oprogramowania. Przedsiębiorstwa takie jak 
Unisys i Burroughs zaczęły tworzyć joint ventures z podmiotami indyjskimi, a niektóre 
z największych światowych linii lotniczych (w tym British Airways i Swiss Air) 
zaczęły zlecać podmiotom indyjskim na zasadzie offshoringu realizację procesów 
informatycznych i sprzedaży biletów. W 1985 r. Citibank założył na terenie Santacruz 

Electronics Export Processing Zone w Bombaju (obecnie Mumbaj) przedsiębiorstwo 
offshoringowe zorientowane na eksport (Citibank posiadał 100% udziałów w tej 
jednostce). Wspomniana filia początkowo tworzyła oprogramowanie dla firmy 

macierzystej, ale z upływem czasu zaczęła podejmować inne aktywności43, co 
w efekcie doprowadziło do powstania indyjskiego przedsiębiorstwa I-Flex, twórcy 
stosowanego w całym świecie oprogramowania dla banków FlexCube. Pojawienie się 
w Indiach tej klasy pionierów działalności offshoringowej zwróciło uwagę świata na 
potencjał tego kraju w obszarze tworzenia oprogramowania. Wzrost tej świadomości 
zbiegł się w czasie z poważnymi niedoborami programistów w krajach rozwiniętych, 
szczególnie w USA. 
 
3. Liberalizacja i wł ączenie gospodarki indyjskiej w proces globalizacji po 
1991 r. 

3.1  Założenia i efekty reform gospodarczych M. Singha 

 Jak wspomniano już wcześniej, w 1991 r. rząd N. Rao wykorzystał kryzys finansów 
publicznych jako uzasadnienie podjęcia bardziej radykalnych reform mających na celu 

liberalizację gospodarki, w tym m.in. likwidację licence raj44. Rao mianował 
ministrem finansów Manmohana Singha (byłego dyrektora w Banku Światowym). 
Pakiet reform M. Singha pod nazwą „Statement of Industrial Policy” został 
przedstawiony w izbie niższej parlamentu (Lok Sabha) w 1991 r. Jedną z kluczowych 
reform była zmiana systemu podatkowego. Powołano Komitet Reform Podatkowych, 

                                                      
42 R. Kumar, A.K Sethi, op. cit., s. 46. 
43 Wkrótce potem amerykańskie firmy, w tym wspomniane uprzednio Texas Instruments  
(1986 r.) oraz Hewlett Packard (1989 r.) otworzyły w Bangalore swoje filie. 
44 W lipcu 1991 r., tj. w szczytowym momencie kryzysu bilansu płatniczego, Indie, z PKB per 
capita w wysokości 1400 dolarów, należały do najbiedniejszych na świecie. 
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który zapowiedział redukcję stóp opodatkowania zarówno dochodów osobistych jak i 
dochodów przedsiębiorstw oraz podatku akcyzowego (zastąpionego podatkiem VAT). 
Istotne było również obniżenie stawek celnych, bowiem przed reformą aż 93% 
lokalnej produkcji było chronione ograniczeniami ilościowymi importu, a indyjski 
system taryf celnych i importowych należał do najbardziej restrykcyjnych wśród 
krajów rozwijających się. 
 Wprowadzono program dostosowań strukturalnych, początkowo (w latach 1991-93) 
realizowany pod rygorystycznym nadzorem Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, a następnie na warunkach określanych przez władze indyjskie. Po 
zerwaniu zależności od MFW „terapia szokowa” (obejmująca m.in. głębokie cięcia 
wydatków publicznych, w tym wydatków społecznych) ustąpiła miejsca bardziej 

stopniowym reformom gospodarczym45. 
 Liberalizacja środowiska działalności gospodarczej w Indiach mająca na celu 
restrukturyzację gospodarki kraju, obniżenie deficytu fiskalnego oraz zwiększenie 
konkurencyjności przemysłu, przebiegała równolegle z liberalizacją regulacji 
dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W pierwszym etapie 
liberalizacji wprowadzono w 34 priorytetowych branżach automatyczną aprobatę 
projektów związanych z napływem BIZ do poziomu 51% kapitału przedsiębiorstwa. 
Następnie w 1993 r. zlikwidowano ograniczenia w stosunku do firm będących 
własnością kapitału zagranicznego, które zaczęły być traktowane tak samo jak 
podmioty krajowe. Zezwolono na 100-proc. udział kapitału zagranicznego m.in. w 
budownictwie, zarządzaniu autostradami i drogami, oferowanie usług telefonicznych 
na rynku wewnętrznym, a zagraniczni właściciele uzyskali swobodę repatriacji zysków 
oraz dywidend. 
 W celu zwiększenia napływu BIZ wprowadzono szereg ulg podatkowych oraz ulg 
związanych z opodatkowaniem zysków kapitałowych (szczególnie w sektorze 
energetycznym, który otwarto dla firm zagranicznych w 1992 r.). Liberalizacja polityki 
gospodarczej sprawiła, że wiele firm transnarodowych (m.in. Pepsi Cola, Nestle, 
Suzuki, Colgate i Palmolive) zwiększyło posiadane udziały w swoich indyjskich 
oddziałach do 51%. Przedsiębiorstwa takie jak Exon, IBM oraz Coca-Cola, które 
uprzednio wycofały lub zmniejszyły swoje inwestycje w Indiach, dzięki liberalizacji 
gospodarki zaczęły powracać do tego kraju (m.in. z uwagi na potencjał rynku 

wewnętrznego)46. 

                                                      
45 J. Dreze, A. Sen, op. cit., s. 27. 
46 World Investment Report 2004. UNCTAD 2004. 
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 Program reform z 1991 r. ułatwił proces powstawania i rozwoju sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), w dużej mierze uniezależniając go od decyzji 
administracyjnych państwa. Istotnym działaniem z punktu widzenia dalszego rozwoju 
gospodarczego była sprzedaż akcji przedsiębiorstw państwowych, z których wiele 
zostało przekształconych w spółki akcyjne z udziałem skarbu państwa. Indie zmieniły 
charakter swojej polityki na proeksportową – w 1992 r. wszedł w życie program 
Polityki Eksportu i Importu (EXIM). Znacząco ograniczono również wydatki rządowe 
oraz zdewaluowano rupię. W ciągu pięciu kolejnych lat gospodarka indyjska 
odnotowała wyższe średnioroczne tempo wzrostu niż w poprzednich czterdziestu 
latach. Do kraju napłynęło ponad 10 mld dolarów inwestycji zagranicznych, eksport 
wzrastał w tempie 20% rocznie, produkcja przemysłowa – o ponad 10% rocznie, a do 
1995 r. inflacja obniżyła się do poziomu poniżej 6%. Nastąpił dynamiczny rozwój 
giełdy w Mumbaju, a Bangalore zaczęło stawać się indyjską Doliną Krzemową. 
 O powodzeniu działań reformatorskich rządu Rao zdecydowało wiele przyczyn. 
Po pierwsze były to tzw. miękkie reformy, nie prowadzące do masowej utraty miejsc 
pracy ani eliminacji rządowych subsydiów. Uproszczono natomiast procedury dla 
inwestycji zagranicznych oraz zlikwidowano wiele barier administracyjnych (takich 
jak np. licencje eksportowe). Władze udzieliły wsparcia kapitałowego systemowi 
bankowemu. Stworzono system wsparcia inwestycji zagranicznych, a przedsiębiorcy 
indyjscy wykazali godną podziwu elastyczność w zmianie mentalności i sposobów 
działania w celu sprostania wymogom systemu rynkowego. Dokonano stopniowego 
otwarcia gospodarki z myślą o zmniejszeniu deficytu handlowego oraz długu 
zagranicznego. Dnia 1 stycznia 1995 r. Indie stały się członkiem Światowej 

Organizacji Handlu47. 
 Po fazie stabilizacji gospodarki zakończonej w 1993 r. nastąpiło wyraźne 
przyspieszenie tempa wzrostu PKB, co przełożyło się na przyspieszenie tempa wzrostu 
PKB w ujęciu per capita - od 3,0% w latach 80. do 4,0% w latach 90. oraz do 6,0% w 

                                                      
47 Ósma „pięciolatka” odzwierciedlała wizję Rao i Singha w kwestii rozwoju społeczno-
gospodarczego i obejmowała bardzo szeroki zakres działań, takich jak: kontrola wzrostu liczby 
ludności, zmniejszenie ubóstwa, rozwój zasobów ludzkich, szerzenie edukacji wśród dziewcząt, 
tworzenie nowych miejsc pracy, kontrola inflacji, wzmocnienie infrastruktury, budowa 
instytucji, decentralizacja oraz udział organizacji pozarządowych i społeczeństwa w rozwoju 
społeczno-gospodarczym. Plan zakładał również modernizację przedsiębiorstw przemysłowych 
sektora publicznego oraz podniesienie wydajności przemysłu poprzez poprawę jakości 
stosowanych technologii. Zwrócono uwagę na zwiększenie zasięgu i jakości usług 
telekomunikacyjnych (w tym na szczeblu stanów) oraz samowystarczalność w zakresie 
produkcji rolnej. 
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pierwszej dekadzie XXI wieku. Towarzyszył temu spadek stopy ubóstwa z 45% w 

latach 1993-94 do 32% w okresie 2009-1048. Bardzo dynamicznie rosły inwestycje 
sektora prywatnego, które, począwszy od RF 1988 były wyższe niż inwestycje 
publiczne i w RF 2011 stanowiły około 80% całkowitych nakładów inwestycyjnych w 
kraju. Stopa krajowych oszczędności w pierwszej dekadzie XXI wieku osiągnęła 31% 
PKB, co umożliwia finansowanie znacznej części inwestycji w oparciu o środki 
krajowe. Z kolei wzrost dochodów per capita oraz towarzyszący mu wzrost 
konsumpcji per capita i inwestycji prywatnych prowadził do dynamicznego wzrostu 

popytu krajowego, będącego istotną siłą napędową wzrostu gospodarki indyjskiej49. 
 Przed wprowadzeniem reform gospodarczych roczny napływ BIZ wynosił poniżej 
100 mln USD rocznie, a od 1991 r. wzrastał dynamicznie i w 2009 r. przekroczył 36 mld 

USD50. Zwiększało się zaufanie inwestorów zagranicznych do Indii i perspektyw 
rozwojowych tego kraju. Równocześnie Indie stają się stopniowo źródłem kapitału dla 
świata, ponieważ liczne firmy indyjskie, działające w wielu sektorach gospodarki, 
podejmują inwestycje zagraniczne zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających 
się.  
 Przyspieszeniu tempa wzrostu towarzyszyły głębokie zmiany strukturalne. Udział 
usług w PKB wzrósł z ok. 43% w RF 1991 do 58% w RF 2011 przy równoczesnym 
spadku udziału rolnictwa z 28% do 14% oraz utrzymaniu się udziału sektora 

przemysłowego na mniej więcej tym samym poziomie ok. 28%51. Wkład sektora usług 

                                                      
48 J. Dreze, A. Sen, op. cit., s. 32. Autorzy oceniają, że – niezależnie od przyjętych definicji 
progu ubóstwa – postęp w obszarze ograniczania tego zjawiska był w ostatnich 20 latach w 
Indiach wolniejszy niż w grupie krajów rozwijających się ogółem. Autorzy ci przypisują ten 
stan rzeczy charakterowi wzrostu gospodarczego opierającego się w ostatnich 20 latach na 
sektorze usług szczególnie w obszarach wymagających wysokich kwalifikacji. Umożliwiło to 
bardziej wykształconym segmentom rynku pracy uzyskanie wysokich wynagrodzeń, podczas 
gdy większość siły roboczej jest zatrudniona w rolnictwie i innych branżach (w tym w 
zatrudniającym 90% pracowników w Indiach sektorze nieformalnym), w których wydajność i 
wynagrodzenia utrzymują się na bardzo niskim poziomie. 
49 India. Twenty Years of Liberalization. Experience and Lessons, UNDP, 2012, s. x. 
50 World Investment Report 2014. Investing in the SDGs. An Action Plan, UNCTAD, 2014. W 
2013 r. napływ BIZ do Indii przekroczył 28 mld USD, a zakumulowana wartość BIZ, jakie 
napłynęły do tego kraju do końca 2013 r., wyniosła blisko 226,8 mld USD (wobec niespełna 
1,7 mld USD w końcu 1990 r. i 16,3 mld USD w końcu 2000 roku). 
51 Rozwojowi gospodarczemu towarzyszył postęp społeczny. Przeciętna oczekiwana długość 
trwania życia wynosząca ok. 66 lat jest ponad dwukrotnie wyższa niż w 1951 r. (32 lata), 
śmiertelność niemowląt (44 na 1000 żywych urodzeń) około czterokrotnie niższa, natomiast 
odsetek kobiet umiejących czytać i pisać wzrósł z 9% do 65%. 
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we wzrost gospodarczy kraju wynosił w tym czasie ponad 80%, co uzasadnia stosowanie 
w stosunku do wzrostu gospodarki indyjskiej terminu „wzrost stymulowany przez sektor 

usług”, w czym bardzo istotną rolę odegrał sektor IT-BPO52. Należy przy tym 
podkreślić, że wewnętrzna struktura sektora usługowego uległa istotnemu 
przekształceniu w kierunku wzrostu udziału usług nowoczesnych, opartych na 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych lub je wykorzystujących. 
 Powyższe osiągnięcia pokazują, że zapoczątkowana w 1991 r. liberalizacja 
gospodarki indyjskiej, której zapowiedź stanowiły próby reform podjęte w połowie lat 
80. XX wieku, przyniosła znaczące korzyści. Chociaż nie docierały one równomiernie 
do wszystkich segmentów indyjskiego społeczeństwa, znacząco przyczyniły się do 
ograniczenia skali ubóstwa w tym kraju. Dzięki przyspieszeniu tempa wzrostu 
gospodarczego w wyniku przeprowadzonych reform wartość dochodu narodowego 
Indii wzrosła w ujęciu parytetu siły nabywczej z 1 biliona USD w 1990 r. do blisko 
7,3 biliona USD w 2014 r., co pozwoliło Indiom awansować z siódmego miejsca w 
świecie na miejsce trzecie (za USA i Chinami). W tym samym okresie PKB per capita 

(wg parytetu siły nabywczej) zwiększył się z około 1200 USD do około 5800 USD53. 
W kontekście dynamicznego rozwoju indyjskiej gospodarki oraz dokonujących się w 
niej przemian strukturalnych na wyróżnienie zasługuje powstanie i rozwój sektora 
offshoringu usług IT-BPO, zajmującego pozycję lidera na globalnym rynku. 
 Pomimo tych niewątpliwych osiągnięć w Indiach nadal utrzymują się głębokie 
nierówności społeczno-ekonomiczne. Jednak w efekcie reform zapoczątkowanych w 
1991 r., które stworzyły podstawy długookresowego wysokiego wzrostu 
gospodarczego, gospodarka indyjska weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu 

gospodarczego zbliżonego do rekordowych w skali świata poziomów54.  
 

3.2  Działania rządu na rzecz rozwoju offshoringu usług IT-BPO po 1991 roku 

 Równolegle do transformacji ekonomicznej realizowane były działania mające na 
celu stymulowanie rozwoju branży technologii informacyjnych. Władze podjęły szereg 
reform w sektorach szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju tej branży. 

                                                      
52 Według ekspertów UNDP pomiędzy RF 2001 a RF 2011 przeciętne roczne tempo wzrostu 
produkcji rolnej w Indiach wynosiło 2,2%, produkcji przemysłowej 7,7%, a sektora usług 8,7%. 
India. Twenty Years of Liberalization…., op.cit. 
53  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, database, dostęp: 
21.12.2014. 
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx 
54J. Dreze, A. Sen, op. cit., s. 5. 
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Przykładowo, sektor telekomunikacyjny, który do 1991 r. należał do państwa, 
otwierano stopniowo na podmioty sektora prywatnego i stał się on rynkiem opartym na 
modelu konkurencyjnym. Reformy sektora telekomunikacyjnego (zapoczątkowane 
jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku) obejmowały prywatyzację oraz utworzenie 
agencji regulacyjnej i chociaż napotykały opór ze strony państwowych/stanowych 
monopoli, okazały się sukcesem, a połączenia telefoniczne (zarówno wewnątrz kraju, 
jak i z zagranicą) należą obecnie do najtańszych na świecie. 
 Jednym z podstawowych celów inwestycyjnych ósmego planu pięcioletniego, na 
lata 1992-1997 była modernizacja przemysłu oraz koncentracja na rozwoju 

technologii55. W efekcie przyjętych w planie założeń na początku lat 90. podjęto 
wysiłki na rzecz zdynamizowania eksportu oprogramowania poprzez następujące 
działania: 

• zniesienie barier wejścia dla firm zagranicznych; 

• zniesienie ograniczeń transferu zagranicznych technologii; 

• stymulowanie zaangażowania sektora prywatnego w kreowanie polityki w 
stosunku do sektora oprogramowania; 

• wprowadzenie mechanizmów finansowania rozwoju segmentu oprogramowania 
oparte na kapitale akcyjnym i funduszach kapitału wysokiego ryzyka (venture 
capital); 

• wprowadzanie rozwiązań zapewniających szybsze i tańsze przesyłanie danych; 

• zmniejszenie i racjonalizacja podatków, ceł i taryf56. 
 Pojawiły się również inne korzystne czynniki i zbiegi okoliczności. Po pierwsze, po 
1991 r. zniesione zostały obowiązujące wcześniej w Indiach restrykcje nałożone w 
ramach Monopolies and Restrictive Trade Practices Act w stosunku do podejmowania 
przez duże „domy biznesowe” działalności w nowych obszarach, które wcześniej 
praktycznie uniemożliwiały im wykorzystanie możliwości pojawiających się w 
sektorze IT57. Po drugie, reguła, że małe i średnie przedsiębiorstwa należą do 
najbardziej innowacyjnych znalazła w Indiach w pełni swoje potwierdzenie. Po trzecie, 
w sprzyjających okolicznościach zaowocowały, realizowane przez wiele lat, znaczne 

                                                      
55 India. Twenty Years of Liberalization. Experiences and Lessons, UNDP, 2012, s. 1. 
56 K.S. Mathur, op. cit., s. 69. 
57 Chociaż konglomeraty biznesowe tego typu dysponowały znacznym zasobem kapitału i 
innymi rodzajami aktywów – a ograniczanie swobody ich działania byłoby niekorzystne – to 
nie miało ono miejsca w odniesieniu do sektora usług IT (ponieważ nie należy on do 
najbardziej kapitałochłonnych). 
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inwestycje w dziedzinie szkolnictwa wyższego (zwłaszcza utworzenie Indyjskich 
Instytutów Technologii)58. 
 W 1991 r. zarejestrowana została jako niezależna agencja inicjatywa Indyjskie 
Parki Technologiczne Oprogramowania (Software Technology Parks of India – STPI), 
co było wynikiem dążenia Departamentu Elektroniki do uniknięcia bezpośredniego 
zaangażowania rządu w branży. Rozwiązanie to odpowiadało na problem dostrzeżony 
przez polityków na początku lat 80. XX wieku. Już bowiem rozwiązania wprowadzone 
w okresie rządów R. Gandhiego miały na celu rozszerzenie eksportu indyjskiego 
oprogramowania za pośrednictwem łączy zabezpieczających przesył danych. Jednak 
poważną barierą, z jaką spotykały się firmy indyjskie tej branży, były wysokie koszty 
przesyłu danych, wynikające z niskiej jakości indyjskiej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Przedsiębiorstwa zagraniczne dążyły do rozszerzenia swoich 
globalnych sieci produkcyjnych na Indie, ale wiązało się to z wysokimi kosztami. 
Chociaż indyjskie regulacje zezwalały na tworzenie własnych łączy przesyłowych, 
niewiele firm stać było – w sytuacji braku innych zachęt – na podejmowanie 
kosztownych inwestycji w tym zakresie. Powyższe bariery rozwoju branży sprawiły, 
że Ministerstwo Technologii Informacyjnych wystąpiło z ideą utworzenia 
wspomnianych parków technologicznych w celu zbudowania odpowiedniej 
infrastruktury teleinformatycznej i zarządzania jej zasobami (przesył danych, 
wyposażenie w sprzęt komputerowy, przestrzeń biurowa) oraz wprowadzania innych 
zachęt, takich jak tzw. jedno okienko dla akceptacji projektów, przyznawanie 
certyfikatów importowych i eksportowych, wsparcie marketingowe, a także szkolenie 

specjalistów i wspieranie rozwoju technologii oprogramowania59. 
 Tak więc dzięki ustanowieniu systemu parków technologicznych oprogramowania 
inicjatywy nastawione na eksport oprogramowania zyskały dostęp do niezbędnej 
infrastruktury oraz wsparcia administracyjnego. Parki te stanowiły swoiste strefy 
wolnego handlu oprogramowaniem, oferujące działającym w nich przedsiębiorstwom 
zorientowanym na eksport oprogramowania pięcioletnie zwolnienia podatkowe i 
gwarantujące dostęp do szybkich połączeń satelitarnych oraz niezawodnych dostaw 
elektryczności. Departament Elektroniki zapewniał również podstawową infrastrukturę 
(m.in. komputerową, przestrzeń biurową oraz urządzenia komunikacyjne, w tym łącza 
64 kbps i dostęp do Internetu). Dostępne rozwiązania infrastrukturalne obejmowały 
nowoczesne, szybkie, szerokopasmowe łącza telekomunikacyjne, potężne komputery 
oraz systemy sieciowe (wykraczające poza możliwości pojedynczych przedsiębiorstw), 
                                                      
58 T.N. Srinivasan, op. cit., s. 210. 
59 S.K. Mathur, op. cit., s. 71. 
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usługi konsultingowe oraz wsparcie szkoleniowe. Firmy zlokalizowane w tych parkach 
mogły importować bezcłowo oraz bez zezwoleń importowych wszystkie niezbędne 
urządzenia. W zamian za wypełnianie przez przedsiębiorstwa dość wysokich kwot 
zobowiązań eksportowych dopuszczono również 100-proc. udział kapitału 
zagranicznego w realizowanych przedsięwzięciach. Firmy zlokalizowane w STPI 
uzyskały również prawo do swobodnego wywozu – po opłaceniu obowiązujących 
podatków – kapitału, tantiem i dywidend. Parki te stały się miejscem wymiany wiedzy, 
a stosowane modele biznesowe, rozbudowana infrastruktura Internetu oraz wsparcie 
władz stymulowały podejmowanie współpracy przez działające w nich 
przedsiębiorstwa. 
 Choć przepisy dopuszczały zakładanie tego typu parków w jakiejkolwiek części 
kraju przez dowolne podmioty, pierwsze trzy ośrodki tego rodzaju (w 1990 r. w 
Bangalore, Pune i Bhubaneshwar), a następnie cztery kolejne w 1991 r. zostały 
utworzone przez Departament Elektroniki. Parki technologiczne oprogramowania 
odegrały istotną rolę w rozwoju sektora oprogramowania w latach 90. XX wieku. 
Przykładowo, udział przedsiębiorstw zlokalizowanych w tych parkach w indyjskim 
eksporcie oprogramowania wzrósł z 8% w RF 1993 do 81% w dziesięć lat później. 
 Tak więc wprowadzone przez władze indyjskie po 1991 r. regulacje skutecznie 
stymulowały działalność dostawców usług opartych na wykorzystaniu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, przyciągając zarówno podmioty zewnętrzne, 
otwierające w Indiach swoje centra dostaw usług dla macierzystych korporacji, jak i 
podmioty indyjskie, świadczące tego rodzaju usługi zainteresowanym 
przedsiębiorstwom zagranicznym. Liberalizacja gospodarki, sprzyjające warunki 
rozwoju działalności gospodarczej w analizowanym sektorze, a także rosnące 
zainteresowanie przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych współpracą ze 
zlokalizowanymi w Indiach dostawcami, stworzyły podstawy do dynamicznego 
rozwoju offshoringu usług IT-BPO.   
 

* 
 Reasumując: choć sukces Indii w dziedzinie nowoczesnej gospodarki może 
wydawać się zaskakujący w zestawieniu z ogólnym poziomem rozwoju społeczno-
gospodarczego tego kraju w okresie, kiedy rozpoczynała się światowa rewolucja 
informatyczna, jednak przeprowadzona analiza pokazała, że nie jest to wyizolowany 
z dokonań tego kraju przypadek. Źródeł obecnego sukcesu można się doszukiwać 
zarówno w historycznie odległych dokonaniach kulturowych i cywilizacyjnych Indii, 
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jak i w znacznie wcześniejszych działaniach władz indyjskich w obszarze polityki 
rozwoju stopniowo „nabudowujących” potencjał rozwojowy omawianego sektora.  
 Istota offshoringu usług jako procesu przekazywania ich wytwarzania poza granice 
kraju powoduje, że w rozwoju tego sektora w Indiach istotną rolę odegrało też 
oczywiście zaangażowanie przedsiębiorstw transnarodowych jako zleceniodawców. 
Jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że z przeprowadzonych analiz indyjskiej 
polityki rozwoju wynika, że nie wywierały one decydującego wpływu na wybór drogi 
rozwoju i kierunki modernizacji gospodarki Indii. Strategiczne decyzje w tym zakresie 
pozostały bowiem w rękach władz tego kraju. 
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8. Instrumenty finansowe realizacji polityki spójno ści Unii 
Europejskiej  
 

Streszczenie 

 Dotychczasowe perspektywy finansowe wśród form wsparcia preferowały dotację, 
jako narzędzie bezzwrotnego przekazania korzyści beneficjentom. Kolejna 
perspektywa po raz pierwszy na tak znaczną skalę kładzie nacisk na zastosowanie 
instrumentów finansowych, wśród których instrumenty zwrotne będą stanowić 
największą grupę form wsparcia. Doświadczenia w tym zakresie są niestety nikłe, więc 
zastosowanie nowych form wsparcia generować będzie dużo ryzyko, zarówno dla 
instytucji systemu wsparcia, jak i samych beneficjentów. Z uwagi na powyższe tak 
istotnym jest prawidłowe przygotowanie samego systemu wsparcia, przeanalizowanie 
wszelkich możliwych scenariuszy, jak też zbudowanie rozwiązań prawnych 
szczególnie w obszarze prawa pomocy publicznej, aby zaplanowane wsparcie było 
skuteczne i efektywne. Szczególnie istotny jest to problem na poziomie wdrażania 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Ich różnorodność strukturalna, małe 
doświadczenie instytucjonalne we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej, a 
często brak pełnej wiedzy w tym obszarze sprawiają, że zastosowanie tego typu 
narzędzi będzie dużym wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale też prawnym i 
finansowym.  

Słowa kluczowe: instrumenty inżynierii finansowej, zarządzanie finansowe, fundusze 
UE, wielopoziomowe rządzenie, perspektywy finansowe (programowe) UE. 
 

Financial Instruments as a tool for the implementat ion of EU 
Cohesion Policy.  
 
Abstract 

 The existing financial perspectives among the preferred forms of support grant as a 
tool for non-refundable transfer of benefits to the beneficiaries. Another financial 
perspective for the first time on such a large scale emphasizes the use of financial 
instruments, including repayable instruments will constitute the largest group of forms 
of support. Experience in this field are unfortunately slim, so the use of new forms of 
support will generate a lot of risk for both institutions support system and the 
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beneficiaries themselves. Due to the above so it is important to properly prepare the 
support system, analysing all possible scenarios, as well as the construction of legal 
solutions especially in the field of aid law, scheduled to support effective and efficient. 
Of particular importance is the problem at the level of implementation of the Regional 
Operational Programmes. Their structural diversity, little institutional experience in the 
implementation of financial engineering instruments, and often lack full knowledge in 
this area, make use of such tools will be a big challenge not only the organization, but 
also the legal and financial. 

Keywords: financial instruments, financial management, the EU funds, multilevel 
governance, the financial (programme) perspective of the EU.  
 
Wprowadzenie 

 Okres programowania na lata 2014-2020 to trzecia z perspektyw programowych, w 

których Polska bierze aktywny udział, jako członek Unii Europejskiej (UE)1. W 
Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014–2020, które zostały przyjęte przez 
Parlament Europejski (PE) 19 listopada 2013 r. ujęto, że całkowita alokacja dla Polski 
przed transferami z wyłączeniem Pomocy Technicznej KE i miejskich działań 
innowacyjnych wynosi 82,2 mld EUR. Zaprojektowany system absorpcji bazuje na 
odpowiedzi krajowej wobec oczekiwań Komisji Europejskiej (KE) wskazanych w 
Position Paper2. 
 W podstawowym dokumencie programującym zasady udziału Polski w realizacji 
Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 
nazwanym Umową Partnerstwa (UP) wyróżniono cztery priorytety będące podstawą 
finansowania projektów ze środków europejskich: otoczenie sprzyjające 
przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczna i aktywność zawodowa, 
infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne 

                                                      
1 Szerzej patrz: A. Bartoszewicz, Planowanie i programowanie rozwoju Unii Europejskiej – 
wymagania metodyczne wobec państwa członkowskiego, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i 
polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, “Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
SGH”, Warszawa 2012, nr 88. 
2 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and 
programmes in POLAND for the period 2014–2020 – Stanowisko Komisji w sprawie Umowy 
Partnerskiej oraz programów w Polsce na lata 2014–2020. 
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gospodarowanie zasobami3. Zostaną one zrealizowane w ramach właściwych 
(jedenastu) celów tematycznych (CT) wskazanych w rozporządzeniach UE 

dotyczących perspektywy programowej 2014-20204. 
 W UP założono, że znaczna większość środków będzie zarządzana na poziomie 
regionalnym. Wynikiem takiego rozstrzygnięcia jest konieczność reorganizacji 
systemu absorpcji w sposób zapewniający zwiększenie odpowiedzialności za realizację 
celów UP na poziomie poszczególnych województw i wymusza tym samym 
wypracowanie mechanizmów zapewniających odpowiednią koordynację interwencji 
współfinansowej ze środków UE.  
 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) mogą być wydatkowane 

w różnych formach: dotacji, nagród, pomocy zwrotnej i instrumentów finansowych5, 

bądź też ich kombinacji6. Poprzednie perspektywy finansowe bazowały przede 
wszystkim na formie dotacyjnej, zaś instrumenty zwrotne wydatkowane były jedynie 
pilotażowo i w nieznacznych wartościach (1,7% alokacji przeznaczona na instrumenty 
inżynierii finansowej).  
 Dotychczas realizowana polityka wsparcia kierowała pomoc wobec projektów, 
które rynkowo nie były zasadne, a często bez wsparcia niewykonalne, co skutkowało 
preferencją wobec dotacji bezzwrotnej. Co do zasady instrumenty finansowe wdraża 
się, by wesprzeć inwestycje, które uznaje się, jako finansowo wykonalne i 

nieotrzymujące wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych7. 

                                                      
3 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, Ministerstwo 
Rozwoju, Projekt po zmianach wynikających z uzupełnienia zapisów o EFRM oraz po 
negocjacjach programów operacyjnych, Warszawa, grudzień 2015, s. 7. 
4 M.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 
5 W przypadku pomocy zwrotnej wsparcie zwrócone podmiotowi, który go udzielił, lub innej 
właściwej instytucji państwa członkowskiego jest przechowywane na oddzielnym rachunku lub 
wydzielone za pomocą kodów księgowych i ponownie wykorzystywane do tego samego celu 
lub zgodnie z celami programu.  
6 Art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
7 Szerzej patrz: Bartoszewicz A., Tryby finansowania projektów ze środków UE w latach 2014-
2020 – pomoc publiczna, projekty dochodowe i niedochodowe oraz projekty hybrydowe, w: 
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 Zgodnie z zapisami Preambuły do Rozporządzania ogólnego UE: (22) Instrumenty 
finansowe mają coraz większe znaczenie ze względu na ich efekt dźwigni w stosunku do 

funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych(…). Tym samym 
potwierdzono oczekiwania KE, które idą w kierunku zwiększenia roli i udziału 
instrumentów zwrotnych w łącznej wartości wydatkowych EFSI i tworzą, tym samym, 
duże wyzwanie dla systemu wsparcia, aby skutecznie uruchomić instrumenty pomocy 
oparte na rozwiązaniach instrumentów inżynierii finansowej (IIF). Wyzwanie to jest 
jeszcze większe z uwagi na preferowaną regionalność systemu wsparcia, a tym samym 
dużą różnorodność projektowanych rozwiązań programowo-instytucjonalnych na 
poziomie poszczególnych województw. Nieskuteczność użycia nowych form 
wydatkowania EFSI może doprowadzić do ostatecznej utraty środków i nałożenia na 
Polskę kar finansowych, a dodatkowo negatywnie wpłynie na proces negocjacyjny 
wobec perspektywy finansowej po roku 2020. 
 
1. Instrumenty in żynierii finansowej – do świadczenia. 

 W poprzednich perspektywach finansowych system instrumentów zwrotnych 
dostępnych w Polsce w ramach polityki spójności w głównej mierze opierał się na 
środkach pochodzących z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO). Zapewniał on podstawowe instrumenty inżynierii finansowej, z których 
korzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. System zakładał m.in. 
dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Ponadto w ramach RPO 
udzielane były pożyczki i poręczenia poprzez unijny program JEREMIE.  
 W większości zaproponowane instrumenty finansowe nie były jednocześnie 
skierowane na wsparcie projektów innowacyjnych, które z definicji obarczone były 
większym ryzykiem (w RPO ustalano dopuszczalną wielkość strat funduszy, co 
powodowało niechęć do finansowania ryzykownych projektów). Z drugiej strony, 
firmy z sektora MŚP korzystające z usług funduszy pożyczkowych koncentrowały się 
na finansowaniu działalności o charakterze inwestycyjnym. Stanowiły one około 2/3 
wszystkich pożyczek, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Jednakże, ze 
względu na niską wysokość tychże pożyczek (przeciętnie około 164 000 PLN) oraz 

                                                                                                                                             
O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Seria 
„Przedsiębiorczość”, red. J. Ostaszewski, Instytut Finansów SGH, Warszawa 2015. 



Instrumenty finansowe realizacji polityki spójności Unii Europejskiej  191 

wspomniane wcześniej limitowane ryzyko, nie przyczyniły się do wzrostu 

innowacyjności8. 
 Przeważająca część środków na rozwój przedsiębiorstw w Polsce przeznaczona 
była do tej pory na instrumenty bezzwrotne, które charakteryzowały się niższą 
efektywnością wykorzystania wsparcia publicznego: ocenia się, że 1 EUR dotacji 

generowała około 2 EUR inwestycji i była wykorzystane tylko raz9. Tymczasem 
instrumenty zwrotne zapewnią większe korzyści wynikające m.in. z efektu 
mnożnikowego. W zależności od zastosowanej metodologii instrumenty zwrotne 
charakteryzują się dość wysokim mnożnikiem (z szacunków unijnych wynika, że na 
bazie każdego 1 EUR mogą powstać instrumenty finansowe o wartości od 2 do 10 

EUR10). 
 Rynek poręczeń i gwarancji jest w Polsce stosunkowo młody, a jego stopień 
rozwoju pozostaje niedostateczny. Jednocześnie oszacowania wymaga luka finansowa 
(rozumiana jako sytuacja, w której przedsiębiorstwa nie mają możliwości lub mają 
ograniczoną możliwość) skorzystania z finansowania zwrotnego na rynku 
komercyjnym (rozumianego jako finansowanie długiem oraz wejścia kapitałowe) na 
realizację uzasadnionych ekonomicznie projektów). Zgodnie z ekspertyzą nt. 
innowacyjności sektora MŚP w Polsce, największa luka finansowa istnieje w 
przedziale 1-5 mln PLN w sektorze małych firm oraz powyżej 10 mln PLN w sektorze 

średnich firm11. Podobne wyliczenia przedstawiono w analizie pt. Mechanizmy 

inżynierii finansowej, zgodnie z którą problem luki dotyczy finansowania 

zewnętrznego z przedziału wielkości od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN12. Niezbędne 

                                                      
8 Program Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r., Program wykonawczy Strategii 
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa, styczeń 2013, s. 50. 
9 Za Program Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r.: Raport o sytuacji mikro i małych firm w 
roku 2011, Bank PEKAO SA, Warszawa  2011, s. 134. 
10 Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich 
znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, 
Gdańsk 2010.  
11 Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, 
Ernst&Young, Warszawa 2009, s. 50. 
12 Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich 
znaczenie w polityce spójności po 2013 roku…, s. 38. 
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jest jednak rozpoznanie szerokości luki, tj. określenie liczby przedsiębiorstw, które 

zainteresowane byłyby uzyskaniem preferencyjnej pomocy zwrotnej13. 

 Zgodnie z Wytycznymi IF MR14, w ramach wstępnej charakterystyki możliwości 
zastosowania instrumentów finansowych w ramach proponowanych regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, zasugerowano następujące rozwiązania15:  

• Pokreślono, że doświadczenia z obecnego okresu programowania pokazały, iż 
samorządy skutecznie wykorzystują instrumenty finansowe, głównie w postaci 
narzędzi dłużnych (pożyczki i poręczenia) na zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających na poziomie regionalnym. Na poziomie regionalnym 
instrumenty zwrotne wykorzystywane były także na projekty związane z rozwojem 
obszarów miejskich (Jessica). Uznano zatem, że w ramach regionalnych 
programów operacyjnych istnieje możliwość wykorzystania instrumentów 
finansowych na szerszą skalę. Ostatecznie zarekomendowano, by wsparcie z 
instrumentów finansowych było w kolejnej perspektywie dalej skierowane na 
rozwój sektora MŚP poprzez stosowanie narzędzi dłużnych: głównie pożyczek i 
poręczeń.  

                                                      
13 Za Program Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r.: MR przygotowuje ekspertyzy 
analizujące lukę finansową oraz instrumenty inżynierii finansowej, które pozwolą na 
dokładniejsze zaprogramowanie skali nowego systemu instrumentów zwrotnych. Obejmie ona 
m.in.: oszacowanie obrazujące lukę w zakresie dostępu do finansowania dłużnego oraz 
dostępności instrumentów zabezpieczających finansowanie dłużne; przeanalizowanie luki w 
zakresie dostępności kapitału udziałowego, w tym określenie luki kapitałowej na rynku 
funduszy pożyczkowych i doręczeniowych; określenie popytu w zakresie wysokości kwoty 
pożyczek/poręczeń oraz okresu spłaty zadłużeń/zobowiązań. Uwaga od autora: Analiza ta 
została przeprowadzona i zaprezentowana w opracowaniu: Ocena luki finansowej w zakresie 
dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla 
procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020, Raport końcowych, IBS, 
Warszawa, czerwiec 2013. 
14 Wytyczne to wyłącznie zbiór rekomendacji, natomiast zakres i formuła wykorzystania IF w 
danym PO należy do IZ, opierającej się na wynikach analizy/analiz  dotyczących m.in. 
wielkości luki finansowej  - mówi o tym także projekt rozporządzenia ramowego. Dlatego też, 
wytyczne nie mogą przesądzać o decyzjach IZ, mogą natomiast być traktowane jako 
rekomendacje docelowych rozwiązań. Jednak budowanie rozwiązania sprzecznego z 
Wytycznymi MR jest bardzo ryzykowne, gdyż może ostatecznie nie zostać zaakceptowane 
przez KE i MR jako instytucję koordynującą wdrażanie Umowy Partnerstwa. 
15 Szerzej patrz: Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zakres i 
forma, wersja 4.0 z dnia 15 marca 2013 r., Programowanie perspektywy finansowej na lata 
2014-2020, Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, s. 15-17. 
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• Założono, że również działania mające na celu wspomaganie przedsiębiorstw w 
zakresie stosowania wysoko zaawansowanych rozwiązań ICT mogą zostać objęte 
wsparciem zwrotnym albo w formie narzędzi dłużnych lub kapitałowych. Dlatego 
też zarekomendowano, co do zasady utrzymanie w kolejnej perspektywie w ramach 
wsparcia przedsiębiorstw podziału na narzędzia kapitałowe, wdrażane na poziomie 
krajowym i narzędzia dłużne, wdrażane na poziomie regionów.  

• Uznano za istotne także dalsze wspieranie przedsięwzięć na obszarach miejskich 
poprzez stosowanie finansowania zwrotnego w ramach RPO. Ponadto wskazano na 
wszelkie obszary analogiczne jak w programie dotyczącym gospodarki 
niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian 
klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego działania: w zakresie 
efektywności energetycznej i OZE (w zależności od typów i wartości projektów), w 
zakresie gospodarki odpadami.  

• Dodatkowo z katalogu działań RPO finansowanych za pomocą Europejskiego 
Funduszu Społecznego zarekomendowano stosowanie instrumentów finansowych 
w zakresie tzw. kształcenia się przez całe życie (life long learning), pożyczek 
studenckich oraz projektach z zakresu wspierania zatrudnienia i mobilności 
pracowników.  

• W ramach programów regionalnych zalecono wspieranie za pomocą pożyczek 
edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych poprzez udzielenie 
pożyczek/dotacji umożliwiających sfinansowanie kosztów uczestnictwa tych osób 
we wszelkich rodzajach kursów, szkoleniach, studiach wyższych i 
podyplomowych, szkołach dla dorosłych.  

• Uznano również, że dodatkowo wsparcie zwrotne w obszarze edukacja i uczenie się 
przez całe życie mogłoby zostać skierowane na rozwój przedsiębiorczości 
akademickiej – wsparcie finansowe w formie mikro pożyczek dla studentów 
ostatnich lat studiów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.  

• W zakresie wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników zasugerowano 
uruchomienie preferencyjnych pożyczek, ewentualnie subsydiowanych na 
sfinansowanie procesu przeniesienia się pracownika z jednej miejscowości do 
drugiej. Byłoby to narzędzie zwrotne skierowane do osób fizycznych (nie 
przedsiębiorców), które znalazły zatrudnienie poza miejscem swojego stałego 
zamieszkania i chciałyby sfinansować dłużnie koszty związane z 
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przeprowadzeniem się (remonty, transport, koszty początkowe związane z 

wynajęciem mieszkania itd.)16. 
 

2. Instrumenty finansowe w latach 2014-2020 – propo nowane modele i 
pożądane zakresy wsparcia. 

 Zapisy Preambuły do Rozporządzania ogólnego UE wskazują, że (23) Instrumenty 
finansowe wspierane przez fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych 

powinny być wykorzystywane w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb rynku w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz w zgodzie z celami programów i nie powinny 

wypierać finansowania prywatnego. (…) (24) Instrumenty finansowe powinny być 
zaprojektowane i zostać wdrożone w taki sposób, aby promować znaczący udział 

prywatnych inwestorów i instytucji finansowych sektora prywatnego przy odpowiednim 
podziale ryzyka. Instrumenty finansowe powinny być zaprojektowane i zostać 

wdrożone w sposób elastyczny, tak, aby zapewnić ich atrakcyjność dla sektora 
prywatnego. Instytucje zarządzające powinny zatem zadecydować, w zgodzie z celami 

danego programu, jakie formy wdrażania instrumentów finansowych są najbardziej 
odpowiednie ze względu na szczególne potrzeby regionu będącego celem wsparcia. 
 W perspektywie 2014-2020 zakładany jest wzrost wykorzystania instrumentów 
finansowych (IF) w programach polityki spójności, jeżeli taka potrzeba zostanie 
potwierdzona w zrealizowanych ewaluacjach i ocenie ex-ante. Zgodnie ze 
stanowiskiem roboczym Ministerstwa Rozwoju (MR) Polska będzie dążyć do 
szerszego wykorzystania instrumentów finansowych i określenia optymalnej 
wysokości alokacji przeznaczonej na inwestycje, które będą realizowane z 
wykorzystaniem IF, biorąc pod uwagę m.in. zapotrzebowanie i możliwości absorpcji 
tych środków przez grupy potencjalnych odbiorców ostatecznych, wynikające z 

przeprowadzonych analiz i badań w ramach wymaganej oceny ex ante17.  
 Oczekiwana wartość dodana jaką jest wielokrotny obrót środkami pieniężnymi 
(rewolwing kapitału) oraz wytyczne wynikające z zapisów art. 39 rozporządzenia 
ogólnego zobowiązują Państwa Członkowskie do ponownego wykorzystywania 

                                                      
16 Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, s. 15. 
17 Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, s. 5. 
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środków użytych w ramach instrumentów inżynierii finansowej18 przez co najmniej 8 

lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności, zgodnie z celami danego programu19. 
 Jak wynikało z roboczych kontaktów z KE odejmowanych w trakcie procesu 
programowania, oczekiwano osiągnięcie w przyszłej perspektywie pułapu nawet do 15 

% całej alokacji w formule finansowania zwrotnego20.  
 IF obejmują swym zakresem zwrotne narzędzia finansowe, które dzielimy zgodnie 
z Wytycznymi IF MR generalnie na dwie grupy: narzędzia dłużne i narzędzia 

kapitałowe21. Pomijając istotne różnice, w obu przypadkach można uznać wspólną 
cechę, jaką jest ograniczenie czasowe związania środków z beneficjentem, a więc 
ostateczna konieczność zwrotu. Powyższa zwrotność dotyczy beneficjenta, który 
wyposażony jest w odpowiedni kapitał. Po jego odzyskaniu od odbiorcy ostatecznego 
reinwestuje go w kolejne projekty. Kwestia ewentualnej zwrotności kapitału przez 

pośrednika donatorowi nie ma wpływu na istotę zwrotności narzędzia22. 
 Katalog IF finansowanych w ramach programów Polityki Spójności 2014-2020 

prezentuje następujące narzędzia interwencji23: 

• krajowy fundusz venture capital, beneficjent systemowy Krajowy Fundusz 
Kapitałowy, zakres analogiczny do ujętego w Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

• mechanizmy pożyczkowe/poręczeniowe dla finansowania wysokobudżetowych 
przedsięwzięć, np. w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej, (od 
początku systemowo zakładano implementację w modelu: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako fundusz funduszy/beneficjent 
systemowy i/lub Bank Ochrony Środowiska SA jako pośrednik finansowy). 

                                                      
18 Nie tylko kapitału, ale także odsetek oraz innych wygenerowanych zysków. 
19 Z zastrzeżeniem, iż ocena warunków rynkowych będzie wskazywać na konieczność dalszych 
tego typu inwestycji w danych obszarach. 
20 Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020…, s. 6.  
21 Rozróżnienie to odnosi się do sposobu, w jaki udzielane finansowanie zasila 
przedsiębiorstwo (beneficjenta środków publicznych). Narzędzia dłużne skutkują  pojawieniem 
się w strukturze pasywów przedsiębiorstwa dodatkowych zobowiązań (przeważnie 
długookresowych). Narzędzia kapitałowe powodują natomiast podwyższenie kapitałów 
własnych przedsiębiorstwa. 
22 Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020…, Załącznik 2, s. 1. 
Szerzej patrz: Przegląd instrumentów finansowych, typologia i podstawowe informacje, Tamże 
s. 1-7). Patrz też: Ćwikła A., Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na 
przykładzie Inicjatywy JEREMIE, 2012 r. 
23 Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020…, s. 9-10. 
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• fundusze pożyczkowe/poręczeniowe do finansowania przedsięwzięć niższej 
wartości w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej (tu model 
realizacji wskazywał na możliwość wykorzystania systemu oferowanego przez 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), 

• pożyczki/linie kredytowe udzielane/organizowane bezpośrednio przez Instytucje 
Zarządzającą (IZ) lub Instytucje Wdrażającą (IW), analogiczne do działalności 
Regionalnych Instytucji Finansujących (art. 34.1.c Rozporządzanie Ogólnego), na 
zasadzie refundacji płatności dokonanych na rzecz ostatecznych odbiorców, 

• fundusze pożyczkowe oferujące różne linie produktów (pozostawiono do decyzji 
IZ, czy stosować model jeden fundusz-jedna linia, czy model jeden fundusz – kilka 
różnych linii), 

• fundusze poręczeniowe, poręczenia indywidualne, poręczenia portfelowe, różne 
linie produktów (pozostawiając do decyzji IZ jeden fundusz-jedna linia, czy też 
jeden fundusz – kilka różnych linii), 

• fundusze kapitałowe (equity), seed capital24 oferujące środki w zamian za nabycie 

udziałów, fundusze typu mezzanine25, 

• fundusze łączące wszystkie produkty tj. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich, 
Fundusze na odnawialne źródła energii (OZE), ochronę środowiska, efektywność 
energetyczną, 

• fundusze mieszane, łączące instrumenty finansowe z grantami, nowa formuła 
funduszy gwarancyjnych spółki/fundusze gwarancji wzajemnych. Na kapitał 
takiego funduszu poza środkami UE i wkładem krajowym składają się środki 
pochodzące od beneficjenta, w tym przypadku zakładano, że wystarczy 
koordynacja produktów różnych instytucji. 

 W UP założono, że w nowej perspektywie w szerszym zakresie wykorzystywane 
będą instrumenty inżynierii finansowej, wspierające inwestycje/przedsięwzięcia 
efektywne ekonomicznie. System finansowania zwrotnego opierać się będzie na 
tworzeniu zachęty do przyciągania sektora prywatnego, w celu współinwestowania i 
dzielenia się ryzykiem finansowym. Instrumenty finansowe znajdą zastosowanie w 
tych obszarach, w których na podstawie badania luki finansowej zostaną 

                                                      
24 Fundusz inwestujący w przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju - głównie inwestujący 
w tzw. start-up - finansujące badania i wdrażanie pomysłu aż do pojawienia się oferty 
produktowej/usługowej na rynku. 

25 Mezzanine to dług o podwyższonym ryzyku, udzielony przedsiębiorcy na realizację jego 
zamierzenia inwestycyjnego i zapewniający udział w zyskach w przypadku powodzenia 
finansowanego przedsięwzięcia. 
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zidentyfikowane nieprawidłowości rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji. 
Poprzez możliwość wielokrotnego obracania tymi samymi środkami zapewniony 
będzie ciągły dostęp do kapitału na inwestycje rozwojowe, nieograniczony ramami 
czasowymi okresu kwalifikowalności danej perspektywy finansowej UE. Środki 
zwrócone z instrumentów finansowych wykorzystywanych w perspektywie 2007-2013 
będą ponownie zainwestowane w realizację działań rozwojowych w okresie 
programowania 2014-2020 i mogą stanowić wkład własny dla operacji 

współfinansowanych z budżetu 2014-202026. 
 Podejście powyższe potwierdzają wyniki badań przedstawione w UP, które 
pokazują, iż jednym z narzędzi zwiększenia efektywności interwencji publicznej 
(szerszy zakres oddziaływania przy mniejszych nakładach finansowych) może być 
zwiększenie zakresu stosowania wsparcia zwrotnego. Wsparcie bezzwrotne powinno 
być ukierunkowane głównie na wysoce innowacyjne projekty przed fazą 
komercjalizacji. Zwiększenie wykorzystania instrumentów zwrotnych związane będzie 
z tymi obszarami wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw, które mają głównie 

charakter wdrożeń, zakupu gotowych maszyn i urządzeń27. Forma pomocy powinna 
być m.in. uzależniona od fazy projektu (tj. wsparcie bezzwrotne w fazie badawczo-
rozwojowej, wsparcie zwrotne w fazie wdrożeniowej). Badania wskazują na 
relatywnie wysoką skuteczność i efektywność wsparcia dla funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych oraz funduszy kapitału zalążkowego. Wyniki badań pozwalają na 
pozytywną ocenę procesu realizacji instrumentów finansowych w Polsce w okresie 
2007-2013. W ramach procesu oceny zdiagnozowane zostały elementy systemu, 
których udoskonalenie umożliwi zwi ększenie skuteczności i efektywności wdrażania 
instrumentów zwrotnych w Polsce28. 
 Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują także w sposób wyraźny, że dotacje 
na zakładanie własnej działalności gospodarczej są instrumentem cechującym się 
bardzo dużą skutecznością w aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Wsparcie 
z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wspomagających zakładanie działalności 
gospodarczej, wydaje się być bardziej odpowiednim narzędziem do wspierania osób 

już posiadających zatrudnienie29. W UP wskazano, że bezzwrotne instrumenty 

                                                      
26 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, s. 40. 
27 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, s. 46. 
28 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, badanie 
zrealizowane przez PAG Uniconsult na zlecenie MRR, Warszawa 2013. 
29 Wg danych PARP z 2011 roku: 85 % nowo powstałych własnych firm upada w okresie 
pierwszych 5 lat swojej działalności, zaś aż 25% z nich po pierwszym roku działalności.  



198  Artur Bartoszewicz 

finansowe pozostają rekomendowanym narzędziem do wspierania grup pozostających 
w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności kobiet, ludzi młodych, 
osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie 
grupy, które cechuje wyższe ryzyko zaistnienia efektu deadweight (np. osoby dobrze 
wykształcone, mające już wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej) powinny mieć silniejsze zachęty do uruchamiania 
przedsięwzięć bardziej ryzykownych, cechujących się jednocześnie potencjalnie 

wyższą rentownością dla całej gospodarki (np. przedsięwzięcia innowacyjne)30. 
 Zgodnie z wynikami prac badawczych, prezentowanych w UP, zmniejszenie 
emisyjności gospodarki wymaga ukierunkowania interwencji publicznych na 
inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i oszczędność energii (w 
budynkach i w systemach energetycznych i sieciach ciepłowniczych), rozwój różnych 
form OZE oraz rozwój zielonych technologii w przedsiębiorstwach. Należy zwiększyć 
nakłady na rozwój systemów umożliwiających inteligentne zarządzanie systemami 
dystrybucyjnymi, jak również tworzyć warunki dla inteligentnej konsumpcji energii. 
Interwencje w tym zakresie powinny uwzględniać uwarunkowania i potencjały 
regionalne i lokalne, ocenę efektywności dostępnych rozwiązań oraz – w zależności od 
stopnia rentowności działań – dopuszczać stosowanie zróżnicowanych mechanizmów 
wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych)31. 
 Według zapisów Strategii Europa 2020, przedsiębiorczość i praca na własny 
rachunek są kluczem do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dlatego też, istotne stało się ukierunkowanie 
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie, prowadzenie i 
rozwijanie własnej działalności gospodarczej oraz zwiększenie przeżywalności 
nowopowstałych przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu powinno być realizowane 
przede wszystkim w formule zwrotnej – przy wykorzystaniu instrumentów 
finansowych – co wpłynie na podniesienie trwałości i efektywności podejmowanych 
działań. Potrzebne są ułatwienia natury finansowej, ale również wsparcie doradcze dla 
osób planujących założenie nowej, albo prowadzących własną działalność 

gospodarczą32. 
 

  

                                                      
30 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, s. 24. 

31 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, s. 25. 
32 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, s. 69. 
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3. Pomoc publiczna a model wdra żania instrumentów finansowych w 
latach 2014-2020. 

 Dokonanie analizy oddziaływania IF na pozostałe formy interwencji z funduszy UE 
na wstępnym etapie programowania jest znacznie ograniczone. W większości osi 
priorytetowych nie zostały przedstawione szczegółowe cechy ujęcia IF w zakresie 
planowanych do finansowania obszarów/działań. Brak podziału środków w ramach osi 
priorytetowych dodatkowo ogranicza możliwość oceny zarówno oddziaływania 

wzajemnego instrumentów jak i potencjalnych skutków kumulacji pomocy33. 
 Po uzupełnieniu tych informacji należałoby odnieść się do przesłanek 

identyfikujących ryzyka występowania pomocy publicznej34 zgodnie z metodyką KE. 
Źródłowym przepisem całego systemu prawnego w zakresie pomocy publicznej jest 

art. 107 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)35. Wykładnia tego 

                                                      
33 Podana jest łączna alokacja na oś, a nie udział IF w ramach osi. 
34 Ma to znaczenie w przypadku projektowania RPO, gdyż może sugerować możliwe 
rozstrzygnięcia łączenia poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach danego działania lub 
w ogóle zastosowania danego instrumentu w ramach planowanego finansowania obszaru 
interwencji. 
35 Art. 107 TFUE  (dawny 87 TWE) 
1. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym traktacie, wszelka pomoc udzielona przez 
Państwo Członkowskie lub z użyciem zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 
zakłóca lub może zakłócić konkurencję poprzez faworyzowanie określonych podmiotów lub 
wytwarzania określonych dóbr, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, o ile wpływa na handel 
między Państwami Członkowskimi. 
2. Zgodna ze wspólnym rynkiem jest: 
a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem, 
że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów, 
b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi 
zdarzeniami nadzwyczajnymi, 
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec 
dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania 
niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem.  
3. Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: 
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom 
życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego 
zatrudnienia; 
b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego; 
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przepisu była wielokrotnie dokonywana w różnych aspektach i przez różne organy 
stosujące TFUE, w szczególności przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) 

oraz KE36.  
 Analiza ryzyk wystąpienia pomocy publicznej wobec IF odnosi się przede 
wszystkim do oceny, czy narzędzia te wdrażane będą na warunkach rynkowych, czy 
też dopuszczona będzie możliwości obudowania ich warunkami lepszymi niż rynkowe. 
W pierwszym przypadku ryzyko pomocy publicznej nie wystąpi, zaś w drugim 
wystąpienie pomocy publicznej będzie bardzo prawdopodobne. Ocena takiego 
zjawiska możliwa jest po szczegółowym zaprojektowaniu planowanych rozwiązań, lub 
z góry założeniu, że w danym działaniu/schemacie dopuszczona lub nie będzie pomoc 
publiczna. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej możliwe jest zastosowanie 
trybu de minimis lub oparcie się o programy pomocowe krajowe, czy też wpisanie się 
w mechanizmy oparte na wyłączeniach blokowych/grupowych przygotowanych przez 
KE. 
 W przypadku IF mamy do czynienia z wielopoziomowym przepływem środków 
pomocowych, z których ostatni poziom – bezpośredniego wsparcia odbiorcy pomocy, 
przedsiębiorstwa – podlega ryzyku wystąpienia pomocy publicznej. Pozostałe 
poziomy: finansowanie funduszu funduszy, czy przekazywanie środków operatorom 
nie doprowadza do uzyskania przez nich korzyści, które nie zostaną (powinny zostać) 
przeniesione na ostatecznych odbiorców pomocy. Oczekuje się, że szczegółowe 
rozwiązania z tego zakresu zostaną określone przez MR. Ponadto najprawdopodobniej 
same programy pomocowe również powstaną jako rozwiązania stworzone na poziomie 
krajowym, a do takich Instytucja Zrządzająca RPO będzie dostosowywać własne 
szczegółowe rozwiązania. W obecnych zapisach RPO nie odnajduje się wskazań i 
rozstrzygnięć z tego obszaru. Szczególnie istotnym będzie tu określenie warunków 

                                                                                                                                             
c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub 
niektórych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w 
zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; 
d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie 
zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym 
ze wspólnym interesem; 
e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, podejmowaną większością 
kwalifikowaną, na wniosek Komisji. 
36 Szerzej patrz: A. Bartoszewicz, Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w 
ramach multilevel governance na poziomie krajowym i wspólnotowym – doświadczenia i 
wprowadzane zmiany, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M. G. Woźniak,  
ISSN 1898-5084, Rzeszów 2015, nr 41 (1/2015). 
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kumulacji pomocy w przypadku stosowania narzędzi mieszanych w ramach RPO lub 
dopuszczenia do łączenia pomocy RPO z innymi środkami pomocowymi w ramach 

tego samego projektu37. 
 Analizując istniejące zapisy w wybranych RPO identyfikujące bezpośrednio w 
ramach poszczególnych osi IF można dokonać wstępnej oceny ryzyka występowania 
pomocy publicznej.  
1. Przewidywane wsparcie funduszy kapitałowych: typu venture capital  

z przeznaczeniem na wsparcie innowacyjnych inwestycji o wysokim potencjale 
komercjalizacji, a także typu seed capital z przeznaczeniem na wsparcie 
przedsięwzięć podwyższonego ryzyka, wymagających przedłużonej inkubacji. W 
tym wypadku pomoc publiczna wystąpi jeśli warunki skorzystania z funduszu 
kapitałowego w obu typach będą korzystniejsze niż warunki rynkowe. Odnieść się 
tu trzeba do wyceny m. in: opłat, zabezpieczeń, skali możliwej pojedynczej 
interwencji funduszu, warunków jakie musi spełnić podmiot przed powiązaniem się 
kapitałowym z funduszem. W przypadku ograniczenia wartości wsparcia, można by 
zastosować tryb de minimis, zaś w pozostałych przypadkach należałoby ustanowić 
program pomocowy. 

2. Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (przewiduje się zarówno wsparcie dotacyjne, jak i 
wsparcie o charakterze mieszanym, tj. z jednoczesnym wykorzystaniem 
finansowania dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego (np. umorzenia, subwencje 
odsetkowe, montaż z dotacją) oraz w formule instrumentów zwrotnych. Istotnym 
dla ostatecznej oceny ryzyka wystąpienia pomocy publicznej będą warunki, na 
jakich możliwe będzie uzyskanie finansowania zwrotnego. Z uwagi na 
zaproponowane narzędzia: umorzenia, subwencje odsetkowe, montaż z dotacją, 
prawdopodobnie instrument ten podlegać będzie trybom pomocy publicznej. 

3. Tworzenie i rozwój instrumentów finansowych wspierających konkurencyjność 
MŚP – z uwagi na nie do końca precyzyjny zapis trudno jest zidentyfikować, 
jakiego rodzaju pomoc jest tu planowana.  

                                                      
37 Chodzi tu o przypadki łączenia różnych instrumentów, w których wystąpią różne 
intensywności pomocy publicznej, jak również różne formy pomocy. Należy jednoznacznie 
określić możliwość łączenia poszczególnych narzędzi i form, aby zachować zasady kumulacji 
pomocy. Należy jednoznacznie określić jaka wartość ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) w 
danym działaniu RPO jest należna i które narzędzia mogą być ze sobą i w jaki sposób łączone. 
Przykładowo jak łączyć narzędzia oparte na pomocy de minimis z trybami opartymi o 
wyłączenia blokowe lub programy pomocowe. 
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4. Pożyczki preferencyjne i instrumenty o charakterze mieszanym z jednoczesnym 
wykorzystaniem finansowania dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego. 
Powyższe z uwagi na wyraźne uprzywilejowanie narażone jest na wystąpienie 
zjawiska pomocy publicznej. 

5. Preferencyjne wsparcie zwrotne (m.in. pożyczki) oraz bezzwrotne (dotacje) na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tworzenie nowych przedsiębiorstw tj. 
fundusz pożyczkowy dla firm Powyższe, również z uwagi na wyraźne 
uprzywilejowanie, narażone jest na wystąpienie pomocy publicznej. 

 Podsumowując można stwierdzić, że nieprecyzyjne zapisy i brak rozstrzygnięć co 
do ostatecznej formy proponowanego instrumentu IF umożliwiają uruchomienie 
wsparcia, które miałoby w sobie cechy pomocy publicznej lub takich cech nie miało. 
Można potraktować to jako świadomy zabieg, który ostatecznie umożliwi 
rozstrzygnięcie tej kwestii w dokumencie uszczegóławiającym. W innym przypadku 
należy jednoznacznie dokonać rozstrzygnięcia z jaką formą wsparcia w wymiarze 
pomocowym będziemy mieli do czynienia. Wskazane jest przewidzenie obu trybów: 
pomocowego i niepomocowego, w każdym z działań. Takie rozwiązanie potencjalnie 
uelastyczni zapisy samego RPO na wszelkie rodzaje decyzji, lub ich brak, ze strony 
MR i KE. 
 
4. Proporcjonalno ść planowanej interwencji i warto ść dodana 
instrumentów finansowych. 

 Zgodnie z zapisami art. 37 Rozporządzania ogólnego wsparcie IF powinny znaleźć 
zastosowanie w tych obszarach, w których na podstawie oceny ex-ante zostaną 
zidentyfikowane nieprawidłowości rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji. Ocena 
ex-ante powinna określać szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia 
inwestycji/przedsięwzięć ze środków publicznych oraz wskazuje na formy/narzędzia 
instrumentów finansowych właściwe do zastosowania w ramach danego rodzaju 
inwestycji/przedsięwzięcia. 
 Wydaje się, że niewykonalnym jest przeprowadzenie rzetelnej oceny 
proporcjonalności planowanej interwencji i środków w celu minimalizacji 
zidentyfikowanych zakłóceń rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji, poprzez 
analizę i ocenę oddziaływania zastosowanych rozwiązań na zasady wynikające z 
polityki horyzontalnej UE w obszarze konkurencyjności oraz ryzyk zakłócenia rynku i 
nieoptymalności inwestycyjnej bez ustalenia wartości alokacji środków 
przyporządkowanych do poszczególnych IF.  
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 Szacowanie potencjalnego wzrostu wsparcia ze środków publicznych i prywatnych 
na płatności dla ostatecznych odbiorców (oczekiwany poziom dźwigni finansowej), w 
tym także ocena potrzeby oraz oszacowanie poziomu preferencyjnego wynagrodzenia, 
mające na celu przyciągnięcie do współinwestowania prywatnych inwestorów 
niemożliwa jest na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu IF. 
 Posłużyć się tu można jedynie sugestiami oceny takich oddziaływań, które 
wynikają z dotychczasowych doświadczeń i umożliwiły oszacowanie potencjalnej 
wartości dodanej poszczególnych mechanizmów IF. Odnieść się tu warto na przykład 

do wyników analiz przeprowadzonych na zlecenie MR38. Identyfikacja i ocena 

wartości dodanej, jaką mogą wygenerować IF proponowane w ramach regionalnych 
programów, poprzez identyfikację wartości dodanej oraz jej wielopoziomowość w 
kontekście zastosowanych IF jest na tym etapie budowy RPO niewykonalna. Zakres 
przedstawionych informacji w programach ma wysoki poziom ogólności. Dane 
finansowe zostały ograniczone do poziomu alokacji na osiach priorytetowych i bez 
wskazania alokacji na poziomie działań, a wręcz na schematach uwzględniających IF. 
Z uwagi na powyższe ocena w tym zakresie jest niemożliwa. 

 W jednej z analiz wykonanych na rzecz MR stwierdza się, że efekty mnożnikowe39 
(jako główna wartość dodana IF) uzyskane na bazie środków publicznych 
zaangażowanych w instrumenty inżynierii finansowej w latach 2004-2011 są 
stosunkowo niewielkie i ograniczone co do zakresu (instrumenty poręczeniowe). W 
szeregu przypadków możliwość ich wystąpienia została ograniczona przez rozwiązania 
regulacyjne. Przykładowo:  

• efekt mnożnikowy na poziomie funduszu zalążkowego (inwestorów) wyniósł nie 
więcej niż 1. 

• w funduszach portfelowych KFK, przy założeniu równomiernego (50:50) udziału 
środków prywatnych i publicznych w danej inwestycji. Oznaczało to, że mnożnik 
na poziomie spółek portfelowych wyniósł ok. 4,29 (tj. [134,39 - 25,4] / 25,4. 

                                                      
38 Patrz m.in.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-
2013, badanie zrealizowane przez PAG Uniconsult na zlecenie MIR, Warszawa 2013. 
39 Pod pojęciem efektu mnożnikowego rozumiemy zjawisko indukowania (przyciągania) 
kapitału prywatnego do jakiegoś przedsięwzięcia (projektu) przez inwestycje w to 
przedsięwzięcie poczynione ze śródków publicznych. Efekt taki związany jest z obniżeniem 
ryzyka inwestycyjnego (przejmowanego przez środki publiczne) powodującego do tej pory 
nieopłacalność projektu i/lub dostarczeniem brakującego kapitału inwestycyjnego 
(komplementarność). W ujęciu wskaźnikowym jest to iloraz wartości środków przyciągniętych 
(do instrumentu) od podmiotów trzecich (sektor prywatny) do wartości śródków publicznych 
zaangażowanych w dany instrument. Szerzej: Ocena realizacji…, s. 86. 
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• mnożnik na poziomie inwestycji pożyczkobiorców wyniósł 0,25 (125,95 mln / 
503,8 mln). 

• zaangażowane środki RPO – JEREMIE (89,77 mln zł) przyciągnęły 28, 85 mln zł 
środków prywatnych dając efekt mnożnikowy w wysokości 0,32. 

• ze sprawozdań rocznych menedżera funduszy powierniczych JEREMIE (stan na 
koniec 2011 r.) wynika, że w ramach reporęczenia pośrednicy finansowi udzielili 
poręczeń na kwotę łącznie 174 mln zł, co pozwoliło na zaciągnięcie przez 
przedsiębiorców kredytów o wartości 430 mln zł. Wkład pośredników w udzielone 
poręczenia wyniósł 49, 78 mln zł, a wkład menedżera funduszy powierniczych w 
formie reporęczenia 124, 2 mln zł (łącznie 174 mln zł). Z tego wynika, że kwota 
256 mln zł to wartość zabezpieczeń zapewnionych przez kredytobiorców. Daje to 
efekt mnożnikowy o wartości 1,4740. 

 Podsumowując można stwierdzić, że wartość dodana generowana przez IF swoją 
skalą zbliżona będzie do wartości alokacji środków przeznaczonych na uruchomienie 
poszczególnych mechanizmów finansowych. Dopiero na bazie informacji o wartości 
alokacji na poszczególne typu IF możliwe będzie, przy zastosowaniu odniesienia się 
do szacowanego efektu mnożnikowego, ostateczne jej ustalenie. 
 

* 
 W dokumentach RPO odnajdujemy zapisy wskazujące na fakt, iż ostateczne 
udziały, zakres oraz formuła stosowanych rozwiązań IF określone zostaną na etapie 
tworzenia dokumentu uszczegóławiającego program operacyjny, bazując na 
przygotowywanych opracowaniach wymaganych przez pakiet legislacyjny. Wskazuje 
to na deficyt informacji niezbędnej do prawidłowego usytuowania IF w strukturze 
wdrażania RPO, a tym samym potwierdza ostrożność, z jaką dokonywana może być na 
tym etapie ocena efektywności tych instrumentów. Mając na uwadze to zastrzeżenie 
poniżej zaprezentowano wyniki i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy 
wybranych zapisów RPO. 
 Ogólna ocena umiejscowienia IF w strukturze RPO, poza uwagami powyżej, jest 
pozytywna. Nie zidentyfikowano niezgodności z Wytycznymi MR oraz regulacjami 
prawa krajowego i UE. Proponuje się rozważyć możliwości wytworzenia rozwiązań 
mieszanych łączących wsparcie zwrotne i bezzwrotne w odniesieniu do projektów 
infrastrukturalnych w ramach osi, w których wobec tego typu interwencji wsparcie IF 
zostało albo całkowicie wyłączone, albo ograniczone do innych aktywności. W tym 

                                                      
40 Szerzej: Ocena realizacji…, s. 86-90. 
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celu można przygotować rozwiązanie w formie schematów ze wsparciem zwrotnym, 
bezzwrotnym i mieszanym. 
 Postuluje się jednoznaczne określenie form IF, jakie zostaną użyte w ramach 
poszczególnych osi, ze wskazaniem przyporządkowania do konkretnych 
zaplanowanych działań/obszarów interwencji w ramach poszczególnych osi 
priorytetowych. Mając na uwadze, że na poziomie RPO nie będzie wprowadzany 
podział na działania i poddziałania, to wskazanie w ramach obszarów interwencji w 
danej osi np.: schematów pomocowych byłoby zasadne. Wskazane byłoby 
jednoznaczne zaprezentowanie w dalszych pracach programowych nad RPO 
powiązania zaplanowanych interwencji w formach zwrotnych i bezzwrotnych z 
priorytetami inwestycyjnymi, szczególnie w obszarach identyfikujących interwencję w 
formie IF. 
 Postuluje się rozbudowanie w ramach poszczególnych osi priorytetowych 
mierników produktu i rezultatu bezpośrednio odnoszących się do zakresu stosowania 
IF w wybranych działaniach. Obecne zapisy mierników produktu i rezultatu w wielu 
RPO na poziomie osi nie ujmują interwencji z IF. 
 Wskazane byłoby przygotowanie czytelnej mapy wiążącej poszczególne typy 
beneficjentów z zaplanowanymi działaniami w różnych formach. Możliwe jest to 
poprzez ponumerowanie działań (prezentacja w formie schematów interwencji w 
ramach poszczególnych obszarów interwencji w ramach danej osi priorytetowej) i 
wskazanie, do których z numerów przyporządkowani są poszczególni beneficjenci. 
Łączne prezentowanie grupy beneficjentów oraz całości działań ogranicza możliwość 
oceny i identyfikacji, czy zastosowane narzędzia są adekwatne do konkretnego 
odbiorcy. Pomimo świadomości, że szersze informacje zostaną zawarte w dokumencie 
uszczegóławiającym RPO, należy zauważyć, że obecna forma zapisu i prezentacji 
informacji w analizowanych dokumentach jest niewystarczająca, a często wręcz 
niejednoznaczna. 
 Zgodnie we wskazaniami powyżej prezentowanymi podczas analizy zapisów IF w 
ramach poszczególnych osi priorytetowych w wybranych RPO warto byłoby rozważyć 
szersze zastosowanie mechanizmów mieszanych, uzupełniających wsparcie 
bezzwrotne narzędziami z IF, szczególnie tam, gdzie ograniczenie wsparcia wynikać 
będzie z konieczności zastosowania programów pomocowych wobec projektów 
objętych pomocą publiczną. Wówczas możliwość zastosowania IF może poszerzyć 
wartość transferów - ułatwić prefinansowanie i finansowanie inwestycji, przy 
zachowaniu wymaganej programem pomocowym wielkości EDB wsparcia. 
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 Niezbędnym byłoby zaprezentowanie podczas uszczegóławiania RPO alokacji 
środków w ramach poszczególnych osi z podziałem na działania i potencjalne 
schematy finansowania (zwrotne i bezzwrotne). W przypadku schematów opartych na 
IF warto byłoby dodatkowo określić dokładnie, jaka skala środków uruchamiana 
będzie konkretnie, na jaki typ instrumentu finansowego. Pozwoliłoby to na ostateczne 
oszacowanie wartości dodanej i określenie wielopoziomowości interwencji publicznej, 
jak również oszacowanie proporcjonalności planowanej interwencji i środków w celu 
minimalizacji zidentyfikowanych zakłóceń rynku lub nieoptymalnego poziomu 
inwestycji. 
 Wskazane byłoby poszerzenie zaprezentowanego odniesienia w ramach 
poszczególnych osi priorytetowych do pozostałych narzędzi poza RPO (Zewnętrzna 

komplementarność programu) o analizę wskazującą instrumenty i narzędzia, których 
łączenie będzie możliwe przy realizacji projektów finansowanych z RPO. Ponadto 
warto byłoby jednoznacznie zdefiniować linie demarkacyjne, które ograniczyłby 
ryzyka niedopuszczalnego łączenia/zamiany narzędzi. 
 Z uwagi na to, że w obecnych zapisach RPO nie odnajduje się wskazań i 
rozstrzygnięć z obszaru pomocy publicznej wskazane byłoby poszerzenie informacji w 
tym zakresie, nie tylko w odniesieniu do IF. Szczególnie istotnym będzie tu określenie 
warunków kumulacji pomocy w przypadku stosowania narzędzi mieszanych w ramach 
RPO lub dopuszczenia do łączenia pomocy RPO z innymi środkami pomocowymi w 
ramach tego samego projektu. 
 Należy jednoznacznie dokonać rozstrzygnięcia, z jaką formą wsparcia w ramach IF 
w wymiarze pomocowym, będzie ostatecznie beneficjent miał do czynienia. Wskazane 
byłoby przewidzenie obu trybów: pomocowego i niepomocowego, w każdym z 
działań. Takie rozwiązanie uodporniłyby RPO na wszelkie rodzaje decyzji lub ich brak 
ze strony MR i KE41. 
 
  

                                                      
41 Równoległa możliwość stosowania narzędzi opartych o zasady pomocy publicznej i braku 
pomocy publicznej pozwala odpowiadać na bieżąco na potrzeby wynikające ze specyfiki 
poszczególnych projektów. Test pomocy publicznej wymaga identyfikacji poszczególnych 
transakcji, a możliwe jest to dopiero po całościowym zaprojektowaniu przedsięwzięć do 
dofinansowania. Wówczas może się okazać, że ujawnią się przesłanki wystąpienia pomocy 
publicznej lub uda się je skutecznie zdjąć. Posiadanie w ramach każdego z działań (na potrzeby 
prowadzonych naborów konkursowych) obu form pomocy daje dużą swobodę reagowania na 
realne potrzeby beneficjentów i ułatwia wdrażanie programu. 
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9. Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej my śli 
ekonomicznej 
 
Streszczenie 

 W opracowaniu zarysowano aktualny i potencjalny wpływ współczesnej 
heterodoksyjnej myśli ekonomicznej na cele, narzędzia i podmioty polityki 
gospodarczej. Pokazano możliwe przyczyny dla których heterodoksyjna myśl 
ekonomiczna, może stać się źródłem dla nowych (względnie: nowej) koncepcji 
polityki gospodarczej. W świetle współczesnej myśli heterodoksyjnej dokonano 
analizy wybranych, aktualnie realizowanych, celów polityki gospodarczej na 
przykładzie obecnej głównej strategii UE. Ukazano nowe rozumienie tych celów, 
sposobów ich osiągania oraz możliwe przyczyny zaistniałych problemów w 
rozumieniu heterodoksji. Opisano kilka wybranych zmian dotyczących celów polityki 
gospodarczej i wymieniono potencjalne możliwości ich wprowadzenia, a także 
wskazano na możliwe zmiany w pojmowaniu tych celów w przyszłości. Pokazano też 
jakie zmiany w instrumentach i podmiotach polityki gospodarczej zawdzięcza się 
heterodoksji ekonomicznej. 

Słowa kluczowe: heterodoksyjna polityka gospodarcza; nowa koncepcja polityki 
gospodarczej; nowoczesna heterodoksyjna ekonomia; strategia EU 2020; cele polityki 
gospodarczej 
 

Economic policy in the light of changes in modern h istory of 
economic thought 
 
Abstract 

 The study outlines the current and potential impact of modern heterodox economic 
thought on goals, tools and actors of economic policy. Research discusses possible 
reasons, why heterodox economic thought may become a source for the new concept 
(or: concepts) of economic policy. The selected ongoing economic policy objectives 
are analyzed on the example of the current main strategy of the EU in the light of 
modern heterodox thought. The analysis shows a new understanding of these 
objectives, ways of achieving them and the possible causes of the existing problems 
within the meaning of heterodoxy. Research includes a description of several of 
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selected changes to economic policy objectives and list of the potential possibilities of 
their introduction, and also pointed to possible changes in the understanding of these 
objectives in the future. It also shows, for what changes in the instruments and actors 
of economic policy, the economic heterodoxy may be responsible. 

Keywords: heterodox economic policy; new concept of economic policy; modern 
heterodox economics; EU 2020 strategy; economic policy goals 
 
Wprowadzenie 

 Punktem wyjścia dla tego opracowania są aktualne zmiany zachodzące w 
gospodarce i społeczeństwie (kryzysy, problemy środowiskowe, rosnące nierówności 
społeczne, bezrobocie, wykluczenie społeczne itd.), które wywołują wśród polityków i 
ekonomistów pytanie o kształt polityki gospodarczej i systemu gospodarczego, 
mogących podołać tym wyzwaniom jak też o to, na jakiej ekonomii powinna się 
oprzeć polityka gospodarcza.  
 W pracy autor odwołuje się do szerszej definicji kryzysu, ujmując w jego ramach 
nie tylko spadek przyrostów PKB, PKB per capita ale zwiększającą się nierówność w 
dochodach i szansach (por. podeście równościowe Amartya Sena1), rosnącą 
niestabilność zwłaszcza sektora finansowego (co przekłada się na pozostałe sektory), a 
także problemy środowiskowe, zanik kapitału społecznego czy ludzkiego, moralnego 
(por. np. koncepcja Johna Tomera2). 
 Nowoczesna myśl ekonomiczna jest ważnym wyzwaniem dla współczesnej polityki 
gospodarczej. Ekonomiści i politycy wskazują na wiele ograniczeń ekonomicznych 
ortodoksyjnej ekonomii, dotyczących praktycznego stosowania polityki gospodarczej. 
Tradycyjna polityka gospodarcza oparta jest przede wszystkim na ekonomii 
neoklasycznej z elementami ekonomii keynesowskiej. Niestety nie może ona sprostać 
globalnym wyzwaniom, które są konsekwencją zwiększonego międzynarodowego 
przepływu kapitału3 i siły roboczej. Ponadto nie może sobie skutecznie poradzić z 
problemami środowiskowymi, pogłębianiem nierówności między grupami 
społecznymi i między krajami, nadmiernym wzrostem sektora finansowego w 

                                                      
1 A. Sen, Capability and Well-Being, w:  The Philosophy of Economics, D. Hausman (red.), 
Cambridge University Press, New York, NY, 2008, s. 270-293. 
2 J. F. Tomer, B. Eikelenboom, Intangible capital: its contribution to economic growth, well-
being and rationality, Elgar, Cheltenham 2008. 
3 Kryzysy ekonomiczne wynikają często z niedostatecznej regulacji i kontroli przepływu 
aktywów finansowych, np. kryzys spowodowany przez banki. 
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stosunku do sektora realnego, niestabilnością tego sektora i wieloma innymi 
problemami. 
 W związku z tym powstaje pytanie, czy współczesna ekonomia heterodoksyjna 
może wypełnić tę lukę poprzez dostarczenie odpowiedzi na istniejące problemy. Czy 
ekonomia heterodoksyjna powinna stworzyć nową koncepcję polityki gospodarczej, 
zastępującej lub uzupełniającej istniejący model polityki gospodarczej? 
 
1. Dlaczego ekonomia heterodoksyjna? 

 Należy sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie heterodoksyjna polityka gospodarcza 
może zaoferować cenne rozwiązania w sytuacji zaistniałych, wymienionych na 
początku problemów. Jedną z przyczyn jest to, że heterodoksja w swojej historii i 
obecnie porusza zagadnienia, które aktualnie wywołują niepokój ekonomistów i 
polityków, dlatego celowe jest oparcie nowej polityki gospodarczej na nowej 
heterodoksyjnej myśli ekonomicznej. Zagadnienia społeczne i konieczność ujęcia 
specyfiki historyczno-kulturowej były podkreślane m.in. przez szkołę historyczną. 
Były też rozwijane przez heterodoksyjną w swoim trzonie ekonomię instytucjonalną, 
nawiązującą do niej ekonomię szczęścia, dobrobytu, dobra wspólnego. Podkreślała je 
także nowoczesna heterodoksja, jak na przykład socjoekonomia i ekonomia 
humanistyczna. Uwzględnienie interesów różnych grup osób upośledzonych w skali 
kraju i świata zauważa też ekonomia rozwoju i podejście wolnościowe Amartya Sena, 
jak też inny kierunek nowoczesnej heterodoksji – ekonomia feministyczna zaliczająca 
go do swojego grona. Konieczność wzięcia pod uwagę powiązań ekonomii z przyrodą, 
systemem ekologicznym podkreśla co prawda w ramach neoklasyki - ekonomia 
środowiska, traktuje jednak to powiązanie marginalnie. Natomiast ekonomia 
ekologiczna i, (w pewnym stopniu) ewolucyjna wychodzą w swoich rozważaniach od 
silnego powiązania systemu gospodarczego z systemem ekologicznym, które przekłada 
się na sposób rozumienia ekonomii. Prowadzi też do zupełnie innych wniosków w 
sposobie uprawiania polityki gospodarczej. Z kolei ekonomia behawioralna, 
eksperymentalna i neuroekonomia podkreślają znaczenie badań nad zachowaniem 
człowieka w sytuacjach gospodarczych. Ich znajomość może być szczególnie 
użyteczna w formułowaniu celów polityki gospodarczej, ich operacjonalizacji, a 
przede wszystkim narzędzi polityki gospodarczej. Ekonomiści heterodoksyjni 
skupiający się na zagadnieniach etyki gospodarczej na tle wspomnianych wyżej 
zagadnień zauważają w ortodoksji zaniedbanie wątków etycznych. Ponadto ekonomia 
heterodoksyjna zakłada coś, co neoklasyka pomija w swoich rozważaniach, a co jest 
jedną z najważniejszych charakterystyk współczesnej gospodarki – zmienne otoczenie. 
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Szczególnie koncepcje ewolucyjnej polityki gospodarczej4 podkreślają rolę zmiennego 
otoczenia dla podejmowanych przez podmioty gospodarcze decyzji gospodarczych, jak 
i wyciągają wnioski co do kształtu polityki gospodarczej, wychodzącej od takiego 
założenia na temat podmiotów.  
 Ekonomia heterodoksyjna w obliczu istniejących wyzwań wydaje się być także 
bardzo obiecującym źródłem dla rozwoju nowych koncepcji polityczno-
gospodarczych. Charakteryzuje się bowiem o wiele szerszym zakresem. Obejmuje 
także te problemy i zagadnienia wspomniane wyżej, z którymi jest konfrontowana 
współczesna polityka gospodarcza. Jest ona bardziej niż ekonomia ortodoksyjna 
zorientowana na wartości etyczne, społeczne, dobro wspólne. Docenia zarówno wpływ 
otoczenia geograficznego (widoczny w nowej geografii ekonomicznej), jak też 
kontekst historyczno-instytucjonalny (w ekonomii instytucjonalnej, ewolucyjnej - 
podkreślającej zwłaszcza problem niestabilności otoczenia). Tworzy ważny 
przyczynek do metod rozwoju kapitału ludzkiego, osobowego, społecznego, 
niematerialnego, moralnego5, zwiększenia znaczenia i rozumienia wiedzy, jej 
rozpowszechniania oraz wykorzystania. Takie tendencje we współczesnej heterodoksji 
ekonomicznej to m.in. wynik bardziej kompleksowej sylwetki człowieka w ekonomii, 
bardzo różniącego się od homo oeconomicus - podejścia neoklasycznego. 
 Jednak mimo wymienionych walorów, jakie może przedstawiać sobą myśl 
heterodoksyjna, w dalszym ciągu dominują koncepcje polityki ekonomicznej oparte 
głównie na ekonomii neoklasycznej i keynesowskiej. Dzieje się tak, ponieważ bardzo 
często dają one mylne sygnały, jakoby faktycznie stawały się coraz bardziej otwarte na 
heterodoksję, uwzględniały coraz więcej z jej przemyśleń. Tym samym mogą sprawiać 
wrażenie, że stają się bardziej odpowiednie dla obecnych wyzwań. Jednakże należy 
podkreślić, że należące do ortodoksji szkoły ekonomiczne adaptują z reguły jedynie 
wybrane elementy ekonomii heterodoksyjnej (np. nowa ekonomia instytucjonalna, 
ekonomia środowiska). Nie dochodzi w nich jednak do zmiany ich „twardego rdzenia” 
(w sensie Lakatosa6), a więc ich programu badawczego. Zmiany zachodzące w 

                                                      
4 G. Wegner, P. Pelikan (red.), Evolutionary Thinking on Economic Policy, w:  The 
Evolutionary Analysis of Economic Policy,  Cheltenham, 2003, s. 1-14; J. G. Lambooy, R. A. 
Boschma, Evolutionary economics and regional policy, The Annals of Regional Science" 2001, 
vol. 35, no. 1, s. 113-131; A. Meier and T. Slembeck, Wirtschaftspolitik: Kognitiv-
evolutionärer Ansatz, Oldenbourg, München 1998. 
5 J.F. Tomer,  B. Eikelenboom, op. cit. 
6 I. Lakatos and J. Worrall, The methodology of scientific research programmes, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge 1999. 
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ekonomii neoklasycznej, można zatem traktować, jako próbę obrony twardego rdzenia, 
przy pomocy hipotez pomocniczych.  
 Aby faktycznie ocenić przydatność heterodoksji dla formułowania nowej koncepcji 
polityki gospodarczej, i poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami, należałoby zapytać o 
kształt polityki gospodarczej opartej na trzonie heterodoksji a nie tylko na myśli 
heterodoksyjnej wzbogacającej myśl neoklasyczną. Powstaje zatem pytanie o politykę 
gospodarczą, która byłaby zbudowana na innym niż neoklasycznym paradygmacie (w 
sensie Kuhna7). Może nim być nowoczesna ekonomia heterodoksyjna, która 
charakteryzując się odmiennym twardym rdzeniem prowadzi do zasadniczych zmian w 
koncepcji polityki gospodarczej, jej celach, narzędziach, podmiotach i w metodologii. 
 
2. Stan aktualnych bada ń. Co w tym zakresie zostało ju ż wykazane przez 
naukę? 

 Mimo dominacji publikacji dotyczących ortodoksyjnej polityki gospodarczej, 
można w literaturze znaleźć też odniesienia do alternatywnych koncepcji polityki 
gospodarczej, wspomnianych na marginesie nowoczesnej ekonomii heterodoksyjnej. 
Tu zostaną przedstawione te, które nie zaliczają się oficjalnie do współczesnej 
heterodoksji8, ale wykazują niekonwencjonalne podejścia niespotykane w ortodoksji. 
Do tych alternatywnych podejść można zaliczyć przykładowo ekonomię rozwoju, 
wychodzącą stanowczo poza wąskie ramy makroekonomii neoklasycznej i 
keynesowskiej. Ekonomia rozwoju początkowo odnosiła się w swoim zamierzeniu do 
krajów rozwijających się9, rozpatrując możliwości rozwoju i alternatywne ścieżki 
rozwoju dla tych krajów. Dopiero później jej rozważania zostały przeniesione na 
sposób myślenia także o gospodarkach rozwiniętych, potrzebujących najwyraźniej 
alternatywnego sposobu uprawiania polityki gospodarczej. Innym jeszcze podejściem 

                                                      
7 T. S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, University of  Chicago Press, Chicago 
2012. 
8 W rozumieniu Lee i heterodoksyjnych związków ekonomicznych, które zgromadziły się na 
zorganizowanej w Londynie w 2000 r. konferencji zaadresowanej do szkół postrzegających się 
jako heterodoksja ekonomiczna F.S. Lee, A History of Heterodox Economics. Changing the 
mainstream in the twentieth century, Routledge, London 2009. 
9 D. Ray, Development  economics, Princeton University Press,  1998, M. P. Todaro and S. C. 
Smith, Economic development, Pearson, Washington 2005. 
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były ekonomie dobrobytu, szczęścia10 czy wspólnego dobra11, stawiające w centrum 
swoich zainteresowań alternatywne sposoby mierzenia dobrobytu, i sugerujące 
politykę gospodarczą skoncentrowaną na osiąganiu dobrobytu mierzonego takimi 
właśnie wskaźnikami. Często jak w przypadku ekonomii wspólnego dobra 
(przykładowo w ujęciu Christiana Felbera), pociąga to za sobą konieczność stworzenia 
alternatywnego systemu gospodarczego. Dalszym przykładem jest ekonomia 
złożoności12, polityki zrównoważonego rozwoju13, jak też bardziej fragmentaryczne 
koncepcje rozwinięte w ramach podejścia wolnościowego (capability approach14) czy 
innych etyczno-gospodarczych koncepcji15. Są to różne koncepcje, które nie tworzą 
jednak ani spójnej teorii ekonomii ani polityki gospodarczej16. Ponadto brak w tym 
morzu nowych określeń różnych polityk zarówno trzonu teoretycznego, jak też 
jednoznacznej klasyfikacji.  
 Dyskutowana jest także większa zależność koncepcji polityki gospodarczej od 
polityki niż od teorii ekonomicznej. Na politykę gospodarczą wpływają zarówno teoria 

                                                      
10 J. Hirata, Happiness and economics: Some ethical considerations, Inst. für Wirtschaftsethik, 
St. Gallen 2003,R.A. Easterlin, Happiness and Economic Growth–The Evidence, "Institute for 
the Study of Labor - Diskussion Paper" 2015,  no. 7187; B.S. Frey, A.U. Stutzer, Happiness 
and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being, Princeton 
University Press, Princeton 2010. 
11 C. Felber, Die Gemeinwohl-Ökonomie: das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Deuticke, Wien 
2010. 
12 W.B. Arthur (red.), Complexity economics: a different framework for economic thought, w:  
Complexity and the Economy, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 1-29; W. Elsner, The 
“new” economy: complexity, coordination and a hybrid governance approach, "International 
Journal of Social Economics" 2004, vol. 31, no. 11/12, s. 1029-1049, W. Elsner, Policy 
Implications of Economic Complexity and Complexity Economics. Towards a Systemic, Long-
Run, Adaptive, and Interactive Policy Conception, "MPRA Paper" 2015, no. 63272.  
13 P.K. Rao, Sustainable development: economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford 
2000; H. Daly,  J. Cobb, For the Common Good (Redirecting the Economy toward Community, 
the Environment, and a Sustainable Future), Beacon Press, Boston 1994; H.E. Daly, J. Farley, 
Ecological Economics: Principles and Applications, Island Press, Washington 2010. 
14 S. Fukuda-Parr, The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on 
Capabilities, "Feminist Economics" 2003, vol. 9, no. 2-3, s. 301-317;  A. Sen,  Development as 
Freedom, Knopf, New York 1999. 
15 D. Merrill, Economic welfare as ethical concept and economic policy, "International Journal 
of Social Economics" 2015, vol. 42, no. 5, s. 434-446; A. Etzioni, The Moral Dimension: 
Toward a New Economics, Simon & Schuster, New York 2010. 
16 Np. R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2013. 
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ekonomiczna jak i polityka a wraz z nią dominujące doktryny polityczno-społeczne17.  
Na przykład ekonomia wyboru publicznego zwraca uwagę na rolę mechanizmów 
wyborczych we wpływie na faktyczną politykę gospodarczą18.  
 
3. Dwubiegunowy proces wpływu heterodoksji na polit ykę gospodarcz ą 

 Proces oddziaływania heterodoksji na politykę gospodarczą może przebiegać 
dwoma drogami. Jedną z nich jest kanał polityczny. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia, kiedy cele polityki gospodarczej prowadzonej na poziomie światowym, 
unijnym lub krajowym, byłyby konsekwencją nacisków społecznych i politycznych, 
różnych grup interesów, ideologii, obietnic19 politycznych. Jednak samo pojawienie się 
kilku nowych pomysłów dotyczących celów polityki gospodarczej nie jest 
wystarczające, aby mówić o nowej koncepcji polityki gospodarczej.  
 Aby móc mówić o heterodoksyjnej polityce gospodarczej, cele realizowane w 
ramach polityki gospodarczej powinny mieć podstawy teoretyczne. Chodzi tu o takie 
podstawy teoretyczne, które mogłyby stać się źródłem wiedzy do wypracowania nie 
tylko celów polityki gospodarczej, ale także mogłyby posłużyć w określeniu zestawu 
skutecznych, sprawdzonych instrumentów. Również podmioty polityki gospodarczej, 
aby móc faktycznie prowadzić ‘heterodoksyjną’ politykę gospodarczą, powinny mieć 
dostęp do alternatywnych w stosunku do ortodoksji sposobów rozumienia ekonomii – 
a więc innymi słowami mieć dostęp do poznania idei ekonomii heterodoksyjnej, 
najlepiej ramach procesu edukacji. Może to być realizowane poprzez wprowadzenie do 

                                                      
17 B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; A. 
Ząbkowicz, Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia, w: Polityka gospodarcza, J. Stacewicz 
(red.), SGH, Warszawa, 2008, s. 129-154. 
18 J. M. Buchanan, R. D. Tollison, The Theory of public choice II, University of Michigan 
Press, Ann Arbor, MI 1984; A. Alesina, N. Roubini,  G.D. Cohen, Political cycles and the 
macroeconomy, MIT press, Cambridge, Mass. 1997. 
19 Kwestia została omówiona szerzej w teorii wyboru publicznego, która opiera się na innym 
założeniu co do zachowań podmiotów polityki gospodarczej, J.M. Buchanan, R.D. Tollison, op. 
cit.. Klasyczna polityka gospodarcza wychodzi z założenia, że podmiot realizujący politykę 
gospodarczą jest tzw. „altruistycznym dyktatorem”. Oznacza to, że realizuje on wskazane przez 
teorię cele polityki gospodarczej, wspomagające dobrobyt (w sposób altruistyczny, nie 
uwzględniając własnych interesów), i w realizacji nie jest ograniczany procesem politycznym, 
(dlatego nazwany jest „dyktatorem”). Teoria wyboru publicznego wprowadza inną koncepcję 
podmiotu polityki gospodarczej – tzw. „egoistycznego demokraty”, który jak najbardziej 
uwzględnia swoje egoistyczne interesy. Realizuje je jednak w ramach demokratycznego 
procesu politycznego, co w rezultacie powoduje, że zmierza do celów, które preferują wyborcy, 
a jemu przyniosą w konsekwencji władzę.  
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powszechnego nauczania ekonomii heterodoksyjnych na uczelniach ekonomicznych a 
tym samym doprowadzenie do uzyskania tej wiedzy przez przyszłych ekspertów i 
doradców w dziedzinie polityki gospodarczej. Wzmożenie badań w ramach tych 
ekonomii, pozwoliłoby na lepszą ewaluację powstających w ich ramach idei i 
obiektywną ocenę ich przydatności. 
 Heterodoksyjne szkoły ekonomiczne mogą zatem wpływać na bieżącą politykę 
gospodarczą dwoma drogami. Po pierwsze, poprzez próbę prezentowania szerokiemu 
gronu osób istniejących problemów i ich alternatywnych rozwiązań, za pośrednictwem 
mediów i działalności różnych organizacji (na przykład NGO, lub prywatnych firm 
działających według nowych idei) i stowarzyszeń. Po drugie, popularyzując ekonomię 
heterodoksyjną przez nauczanie studentów oraz rozpowszechnianie publikacji wśród 
innych badaczy. Zwłaszcza zwiększenie nacisku na nauczanie heterodoksyjnych 
ekonomii na uczelniach może doprowadzić do sukcesu. 
 
4. Cele polityki gospodarczej na przykładzie strate gii UE 2020 
w rozumieniu heterodoksyjnym 

 Warto się zatem przyjrzeć sposobowi rozumienia przez myśl heterodoksyjną 
wybranych celów polityki gospodarczej i ocenić co je odróżnia od ich standardowego 
ujęcia. Dla przykładu zostały wyodrębnione wybrane cele bieżącej polityki 
gospodarczej UE. Zostanie omówione zatem przełożenie heterodoksyjnej myśli 
ekonomicznej na rozumienie podstawowych celów polityki gospodarczej. 
 Szkoły heterodoksyjne uwzględnione w niniejszym opracowaniu zaliczane są do 
nowoczesnej myśli heterodoksyjnej, która zaczęła się formować głównie po latach 80-
tych XX-ego wieku. Jednak korzenie tych szkół sięgają znacznie wcześniejszego 
okresu. Wspomniano o tym na samym początku. Chodzi tu zwłaszcza o ich powiązania 
z instytucjonalizmem, wczesną myślą socjalistyczną, szkołą historyczną czy myślą 
społeczno-ekonomiczną rozwijającą się w ramach głównych religii świata. Szkoły 
zaliczające się do nowoczesnej heterodoksji obejmują przede wszystkim ekonomię 
ekologiczną, feministyczną, socjoekonomię z ekonomią humanistyczną wraz z 
ekonomiami religijnie motywowanymi buddyjską, chrześcijańską (reprezentowaną 
głównie przez Katolicką Naukę Społeczną) i islamską20.  Zalicza się tu także ekonomia 
behawioralna, neuroekonomia i ekonomia behawioralna, których podejście badawcze i 

                                                      
20 A. Horodecka, The impact of the human nature concepts on the goal of humanistic economics 
and religious motivated streams of economics (Buddhist, Islam and Christian), "Rivista 
Internazionale di Scienze Sociali" 2015b, vol. 123,  no. 4, s. 413-445. 
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metodologia odpowiadają metodyce badań stosowanej w psychologii, zwłaszcza w 
psychologii społecznej. Nic więc dziwnego, że ekonomiści behawioralni nie mają 
problemów z publikacją swoich wyników badań, w ramach ortodoksji psychologicznej 
(ich czasopisma widnieją na listach najważniejszego związku psychologicznego – 
American Psychological Assosiation – APA). Choć w ekonomii duża część z 
ekonomistów behawioralnych, nadal zalicza się do heterodoksji21, to ich publikacje są 
uznawane, cytowane, a ich aktywność w ruchu integracyjnym heterodoksji jest dużo 
mniejsza niż pozostałych szkół współczesnej heterodoksji. 
 Krytyka ekonomii neoklasycznej wyrażana przez szkoły heterodoksji ma 
umocowanie praktyczne, gdyż kierunki te poszukują odpowiedzi na istniejące 
problemy w gospodarce. Ma także dużo głębsze podłoże, wynikające z samych 
podstaw ekonomii, jej fundamentów - a więc antropologicznych założeń leżących u 
podstaw teorii ekonomicznych.  Szkoły te konstruując nowe koncepcje człowieka, 
krytycznie odnoszą się do uproszczonego modelu jaki przedstawia sobą homo 
oeconomicus. Wpływają także na nowy sposób postrzegania rzeczywistości przez 
ekonomię heterodoksyjną. Nowy bardziej złożony obraz człowieka przekłada się też na 
rozszerzenie zakresu ekonomii, wprowadzenie nowych metod badawczych oraz w inny 
sposób określenia celu ekonomii22. To z kolei oddziałuje na jej teorie. Tu już znowu 
krok dzieli od praktyki, jeśli bowiem nowa teoria ekonomiczna odpowie na aktualne 
wyzwania ekonomiczne i zostanie zaadaptowana przez polityków gospodarczych to 
będzie miała szansę na uzyskanie znaczenia praktycznego i oddziaływania na politykę 
gospodarczą23.  
 Po ogólnym scharakteryzowaniu obecnego najważniejszego celu strategicznego 
polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, zostaną omówione szczegółowo trzy 
aspekty tego celu oraz sposób ich rozumienia przez wspomniane heterodoksyjne 
szkoły ekonomiczne. W opracowaniu odnoszę się przede wszystkim do realizacji 

                                                      
21 Część z nich bowiem zasila szeregi ortodoksji ekonomicznej, akceptując twardy rdzeń 
ekonomii neoklasycznej. 
22 A. Horodecka, op. cit. ; A. Horodecka, The field of evolutionary and neoclassical economics 
as a consequence of the changes in concepts of human nature, "Journal of International 
Studies" 2015a, vol. 8, no. 1, s. 126-137. 
23 A. Horodecka, Koncepcja człowieka a polityka zrównoważonego rozwoju, w:  "Prace i 
Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", J. Stacewicz (red.), Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2016, nr  98, s.  171-204. 
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Strategii Lizbońskiej i strategii Europa 2020, a także do niektórych badań 
wykazujących wyzwania dla polityki gospodarczej24.   
 Po dokonaniu analizy zostaną podane wnioski dotyczące kwestii, czy transformacja 
w rozumieniu celów polityki gospodarczej, na tyle odbiega od tradycyjnego 
rozumienia polityki gospodarczej (a więc na podstawie ekonomii neoklasycznej i 
keynesowskiej), że można mówić o narodzinach nowej koncepcji polityki 
gospodarczej?  
 
4.1 Cechy celów polityki gospodarczej w świetle współczesnej heterodoksyjnej 
myśli ekonomicznej  

 Nowoczesne heterodoksyjne szkoły ekonomiczne wpływają różnymi kanałami na 
zmiany, rozbudowę, modyfikację i pogłębienie istniejących celów polityki 
gospodarczej. Dwa podstawowe kanały oddziaływania zostały opisane wyżej. 
Oczywiście może się tu pojawić zarzut, że zmiany w rozumieniu celów polityki 
gospodarczej i ich dokonujące się rozszerzenie i pogłębienie nie ma nic do czynienia z 
rozwojem heterodoksyjnej myśli ekonomicznej. 
 Byłoby tak rzeczywiście gdyby ujmowano ekonomię szerzej tylko przez włączenie 
szkół traktowanych przez wielu historyków myśli ekonomicznych jako 
heterodoksyjne. Wtedy powyżej przedstawione rozumowanie nie miałoby sensu i 
można by było mówić co najwyżej o najnowszych zmianach w ekonomii. Lub też 
gdyby traktowano zmiany dokonujące się na powierzchni neoklasycznej myśli 
ekonomicznej jako zmiany wynikające z rozwoju jej programu badawczego. Wydaje 
się jednak, że wynikają one z istniejącego paralelnie innego „twardego rdzenia”, 
krytycznego do neoklasycznego ”twardego rdzenia”. Trudno jednak znaleźć 
odzwierciedlenie podstaw aktualnie realizowanych strategii polityczno-gospodarczych 
w makroekonomii wykładanej tradycyjnie. Mamy więc do czynienia albo z przejęciem 
pewnych idei heterodoksyjnych na grunt ortodoksji, lub powolnymi zmianami celów 
polityki gospodarczej w duchu nowego paradygmatu, który ma szansę pochodzić z 
nowej heterodoksji.  
 Problematyce tej można się przyjrzeć na przykładzie strategii Europa 202025, 
najważniejszej obecnie strategii realizowanej w ramach Unii Europejskiej. Zalicza się 

                                                      
24  Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?, ESPAS, European Strategy 
and Policy Analysis System,  2015; D. Gros, C. Alcidi, The global economy in 2030: Trends 
and strategies for Europe, CEPS (Paperbacks), European Union 2013. 
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do niej pięć najważniejszych celów odnoszących się do zatrudnienia, badań 
naukowych i innowacji, zmian klimatycznych i energii, edukacji i zwalczania 
ubóstwa26. Ogólnym jednak celem strategii jest trwały wzrost, który w duchu strategii 
Europa 2020 jest rozumiany jako "inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu". W opracowaniu poświęca się uwagę tym właśnie trzem 
aspektom wzrostu. Po pierwsze roli i rozumieniu wiedzy w oddziaływaniu na wzrost 
gospodarczy w świetle nowej heterodoksji. Po drugie – ekologicznemu wymiarowi 
rozumienia wzrostu zrównoważonego, i po trzecie – społecznemu wymiarowi trwałego 
wzrostu. Systematyczna analiza tych celów wykraczałaby poza ramy tego 
opracowania. Ograniczono się zatem do pewnych ogólnych spostrzeżeń, co do 
charakteru heterodoksyjnej polityki gospodarczej, jak też do wybranych uwag, 
ukazujących zmianę w rozłożeniu akcentów przez ekonomię heterodoksyjną. 
 Już jednak sama obecność i charakter tych trzech elementów wskazują na fakt, że 
cele są rozumiane szerzej i głębiej niż dotychczas27. Ekonomia heterodoksyjna inaczej 
postrzega te cele niż neoklasyczna lub keynesowska makroekonomia. Cechą 
wszystkich nowoczesnych ekonomii heterodoksyjnych jest bowiem rozszerzenie 
zakresu ekonomii o kwestie społeczne, ekologiczne i etyczne. A jednocześnie, biorąc 
pod uwagę również rolę szeroko rozumianego otoczenia społeczno-kulturowego i 
ekologicznego, nadaje się im bardziej głęboki i złożony sens.  
 Inną ważną cechą tych celów jest ich orientacja długoterminowa. Na przykład 
wspomniana strategia UE 2020 jest zorientowana na cele, które mają być osiągnięte 
dopiero po prawie dziesięciu latach. To jest zupełnie inne podejście w porównaniu do 
głównie krótkotrwałej orientacji reprezentowanej w makroekonomii. Dla podejść 
opartych na heterodoksyjnych ekonomiach (np. ekologicznej, ewolucyjnej, społeczno-
gospodarczej, etc.) charakterystyczna jest perspektywa długoterminowa, widoczna jak 

                                                                                                                                             
25 Komisja Europejska, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: KOM (2010) 2020, w: K. Europejska (red.): 
Komisja Europejska, Bruksela 2010. 
26 Patrz: Przedmowa Jose Manuel Barroso do strategii Europa 2020, ibidem: s.11. 
27 Tzw. Kwadrat celów polityki gospodarczej ich nie obejmuje. Wielobok celów polityki 
gospodarczej wskazuje już jednak na obecność takich celów jak np. ochrona środowiska. W 
niektórych ujęciach celów polityki gospodarczej wspomina się także o społecznych aspektach 
rozwoju gospodarczego, A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej, PWN, 
Warszawa 2008; A. Horodecka, Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach 
metodologicznych ekonomii ,"Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8, s. 113-138. 
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dotąd jedynie w ramach ekonomii rozwoju28. Według takiego długookresowego 
rozumienia, polityka gospodarcza musi uwzględniać perspektywy i wizje29 
długoterminowe. Te wizje powinny obejmować nie tylko cele ilościowe, ale także cele 
jakościowe i powinny być zakorzenione w podstawowych wartościach społeczeństwa.  
 
4.2 Składniki intelektualne wzrostu gospodarczego 

 Równie istotne wydaje się zwrócenie większej uwagi na komponenty wiedzy w 
formułowaniu celów rozwojowych. Strategia Europa 2020 zwraca uwagę na to, że 
rozwój ten ma być inteligentny, co oznacza m.in. konieczność wzrostu znaczenia 
wykształcenia i edukacji. Podobnie Raport Europa 2030 podkreśla konieczność 
wzrostu produkcyjności poprzez zwiększenie poziomu edukacji. Autorzy raportu 
podkreślają znaczenie polityki unijnej w zakresie wzrostu popytu na pracę30. 
 W ramach ekonomii heterodoksyjnej szczególną zwraca uwagę szczególnie 
ekonomia ewolucyjna, rozumiejąc priorytetową rolę wiedzy, nie tylko jako czynnika 
rozwoju, ale jako klucza do rozumienia wszelkich procesów gospodarczych. Łączy ona 
i cementuje społeczeństwo i pozwala mu się rozwijać, niezależnie od tego, że 
otoczenie stale zmienia się. To na co należy zwrócić uwagę, to ułatwienia w jej 
przekazywaniu, czyli w budowaniu sieci powiązań w budowaniu nowych trajektorii 
wzrostu.  
 Chociaż opis i rozumienie zależności między innowacją a wzrostem 
konkurencyjności przedsiębiorstw, przekłada się na sposób prowadzenia polityki 
gospodarczej i jest także punktem zainteresowania ekonomii ortodoksyjnej (tzw. 
koncepcja spillover), to jednak ekonomia ewolucyjna ma tu odmienne podejście od 
ekonomii tradycyjnej. Mimo że obie szkoły ekonomiczne zgadzają się w kwestii 
ważnej roli innowacji i dyfuzji międzysektorowej zaawansowanej wiedzy dla 
konkurencyjnego działania sektorów przemysłowych, to te dwa podejścia są 
diametralnie różne. O ile podejście głównego nurtu do efektu spillover jest 
inspirowane tradycyjnym sposobem postrzegania polityki gospodarczej opartej na 
podejściu rynkowym, to ekonomia ewolucyjna stoi na stanowisku, że jednak 
rozwiązania instytucjonalne i interwencje polityki odgrywają fundamentalną rolę w 
kształtowaniu struktury w zakresie innowacji i wpływają na konkurencyjność 

                                                      
28 G. M. Meier, J. E. Stiglitz, Frontiers of development economics: the future in perspective, 
World Bank Publications,  2001; D. Ray, op. cit. 
29 Jest ona podobna do polityki organizacji, w której wizja jest podstawą jej strategii i jest silnie 
związana z podstawowymi wartościami organizacji.  
30 D. Gros, C. Alcidi, op. cit., s. 113. 
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przemysłu31. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w rosnącym znaczeniu polityki 
innowacji i polityki regionalnej i ich programach. 
 Również duże znaczenie ma socjoekonomia, a wraz z nią ekonomia humanistyczna, 
która zwraca uwagę na wartość kapitału niematerialnego. Jest to rozszerzenie i 
pogłębienie pojęcia kapitału ludzkiego32. Przykładowo; kapitał niematerialny obok 
kapitału ludzkiego obejmuje nie tylko kapitał społeczny, czy organizacyjny, ale 
moralny. Same kwalifikacje i poziom wykształcenia osoby, tudzież umiejętności 
niekoniecznie przekładają się na rozwój. Konieczna jest bowiem umiejętność 
współpracy z innymi, jak też kompetencja moralna, wzmacniająca współpracę, i 
stanowiąca jednocześnie ważny czynnik motywacji wewnętrznej oraz zespołowej. 
Samo zwiększanie wydatków na badania i rozwój, czy zwiększanie udziału ludzi z 
wykształceniem wyższym jak przewiduje strategia 2020 nie jest wystarczające. 
Zwiększa to co prawda wskaźnik kapitału ludzkiego, ale wątpliwości nasuwa to, czy 
faktycznie zwiększa się to co ten wskaźnik ma mierzyć – kapitał ludzki. Zaznacza się 
też brak pogłębionej analizy kapitału niematerialnego w strategiach polityczno-
gospodarczych. Traktowanie kapitału niematerialnego, jak kapitał klasyczny, i 
zredukowanie jego właściwości jedynie do paru wskaźników, bez uwzględnienia całej 
złożonej natury ludzkiej, nie rokuje dużych nadziei na zapewnienie społeczeństwu 
dobrobytu. 
 
4.3 Składniki ekologiczne zrównoważonego wzrostu 

 Składniki ekologiczne stanowią istotny element zrównoważonego rozwoju. Cel 
zrównoważonego rozwoju zastąpił obowiązujący w ortodoksyjnej koncepcji rozwój 
gospodarczy opierający się wyłącznie na osiągnięciu wzrostu gospodarczego i 
minimalizacji wahań cyklu koniunkturalnego. Początkowo cel ten został uwzględniony 
tylko w rozszerzeniu do strategii lizbońskiej, dodanym do oryginalnego tekstu w 2001 

                                                      
31 F. Castellacci, Innovation and the competitiveness of industries: Comparing the mainstream 
and the evolutionary approaches, "Technological Forecasting and Social Change" 2008, vol. 
75, no. 7, s. 984-1006. 
32 J. F. Tomer,  B. Eikelenboom, op. cit.; J. F. Tomer, Integrating Human Capital with Human 
Development. The Path to a More Productive and Humane Economy, PalgraveMacmillan, New 
York 2016. 
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roku w Goeteborgu33. Docelowo znalazł swoje miejsce w strategii Europa 202034, 
zgodnie z którą wzrost gospodarczy musi być zrównoważony. Rozumienie tego celu 
jest w ekonomii heterodoksyjnej znacznie bardziej pogłębione. Jego rozumienie w 
strategii Europa 2020 wydaje się bliższe jego wykładni w duchu ekonomii środowiska, 
a więc swoistej adaptacji heterodoksyjnej ekonomii ekologicznej dla potrzeb 
neoklasyki.  
 Ekonomia ekologiczna35 widzi potrzebę osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w 
nowej koncepcji polityki gospodarczej, opartej na innej wizji człowieka36 
pozostającego w silnym związku ze środowiskiem naturalnym. Takie rozumienie 
człowieka przekłada się na nową wizję całej ekonomii. Dodatkowo nowe rozumienie 
ekonomii nie skupia się tylko na potrzebach ludzi żyjących w krajach rozwiniętych, ale 
na zaspokojeniu podstawowych ludzkich potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń na 
całym świecie. Według ekonomii ekologicznej (w przeciwieństwie do neoklasycznej 
ekonomii środowiska) rozwój oznacza nie tylko osiągnięcie wybranych celów 
ekologicznych, ale fundamentalną zmianę w sposobie postrzegania rzeczywistości, a 
mianowicie jako interakcji i współzależności systemu gospodarczego, biofizycznego i 
społecznego37. Ponadto dostrzega się wzajemne powiązanie systemów społecznych, 
politycznych, gospodarczych i kulturowych. Według ekonomii ekologicznej, integracja 
takiego połączonego widzenia może wpływać na sposób myślenia, wyciągania 
                                                      
33 W 2001 roku w Göteborgu, Rada Europejska przyjęła strategię UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, wzywając do bardziej zintegrowanego podejścia do polityki, a więc 
takiego, w którym ekonomiczne, społeczne i środowiskowe cele udałoby się osiągnąć 
jednocześnie. Było to ważne rozszerzenie strategii lizbońskiej, która ma za cel uczynienia Unii 
Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie opartej na 
wiedzy, zdolnej do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i 
lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. Cel miał być 
osiągnięty przy pomocy zwiększenia wydatków na B&R do 3% PKB, jak to założyła w 2002r. 
Komisja Europejska w Barcelonie. 
34 Komisja Europejska, op. cit. 
35 As understood by: R. Constanza, What is ecological economics?, "Ecological economics" 
1989, vol. 1, no. 1, s. 1-7; S. O. Funtowicz and J. R. Ravetz, A new scientific methodology for 
global environmental issues, w: Ecological economics: The science and management of 
sustainability, R. Constanza (red.), Columbia Press, New York 1991, s. 137-152; M. Faber, R. 
Manstetten, J. Proops, Ecological Economics. Concepts and Methods, Edward Elgar, 
Cheltenham 1996. 
36 W. Jager, M. A. Janssen, The human actor in ecological–economic models. (Special Issue), 
"Ecological Economics" 2000, vol. 35, no. 3, s. 307–418. 
37J. Gowdy, J.D. Erickson, The approach of ecological economics, "Cambridge Journal of 
Economics" 2005, vol. 29,  no. 2, s. 207-222. 



Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej  225 

wniosków oraz oceny politycznych decyzji gospodarczych. Niektóre decyzje, które w 
świetle standardowych ekonomii wydają się być skuteczne i dlatego racjonalne, w 
świetle ekonomii ekologicznej są nieracjonalne ze względu na to że stanowią 
zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ekonomia ekologiczna sprzeciwia się zatem 
zastosowaniu tylko prostej analizy kosztów i korzyści oraz założeniu o pełnej 
substytucji niektórych produktów przez inne. W skrajnym przypadku, oznaczałoby to, 
że nieskażone środowisko i czysta woda może być zastąpione dowolnym produktem 
lub usługą, co wydaje się być silnie nierealne, lub wręcz absurdalne. Ekonomia 
ekologiczna wnioskuje zatem o wiele bardziej radykalne podejście do zrozumienia 
zrównoważonej gospodarki. Według ekonomii ekologicznej, powinno to polegać na 
dematerializacji wzrostu gospodarczego oraz zwiększeniu zapotrzebowania na usługi 
ekologiczne, a nie na zwiększaniu produkcji i konsumpcji. Takie stanowisko, 
pochodzące z ekologicznego modelu człowieka, bardzo różni się od standardowego 
podejścia ekonomii wynikającego z założenia modelu człowieka ekonomicznego. 
Niektóre ekonomie ekologiczne38 podkreślają fakt, że w obliczu rosnących problemów 
środowiskowych, sama standardowa polityka ochrony środowiska nie wystarcza do 
tego by zapewnić ścieżkę trwałego wzrostu w skali globalnej. Wskazuje to na 
konieczność kompleksowej strategii dla osiągnięcia zrównoważonego środowiska i 
indywidualnego dobrobytu. Wszelakie cele polityki gospodarczej powinny być 
traktowane z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i dobrostan. 
 

4.4  Składniki społeczne zrównoważonego rozwoju 

 Nie można myśleć o zrównoważonym rozwoju bez uwzględnienia aspektów 
społecznych39. W Strategii "Europa 2020" zrównoważony wzrost obejmuje nie tylko 
cele ekologiczne, ale kwestie sprawiedliwości społecznej, a więc zapewnieniu 
równości szans, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i eliminacji ubóstwa.  
 Elementy społeczne rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza konieczność zwalczania 
ubóstwa drogą reform gospodarczych, zostały już podkreślone przez starą 
heterodoksyjną tradycję (można tu wymienić takie postaci jak: Simonde de Sismondi 

                                                      
38 Np.: A. Femia, F. Hinterberger,  F. Luks, Ecological economic policy for sustainable 
development: potentials and domains of intervention for delinking approaches, "Population and 
Environment" 2001, vol. 23, no. 2, s. 157-174. 
39 C. Azar, J. Holmberg,  K. Lindgren, Socio-ecological indicators for sustainability, 
"Ecological economics" 1996, vol. 18, no. 2, s. 89-112. 
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Karol Marks, Robert Owen, Henri Saint-Simon)40, a również przez niektórych 
przedstawicieli najważniejszych religii świata. Współczesna heterodoksyjna myśl 
ekonomiczna, a zwłaszcza socjoekonomia, feministyczna, i częściowo humanistyczna 
opiera się w swoim rozumieniu wagi problematyki społecznej na swoich 
poprzednikach. Dotyczy to zwłaszcza ekonomii buddyjskiej, która choć nabrała 
kształtu dopiero w końcu lat 70-tych XX w. sięga do dużo starszej tradycji samego 
buddyzmu,  jego cech41. Także ekonomia chrześcijańska a zwłaszcza Katolicka Nauka 
Społeczna opierają się na przemyśleniach Kościoła w zakresie kwestii społecznych 
ukształtowanych dużo wcześniej i odwołujących się do haseł, praktyk i przemyśleń o 
prawie dwutysięcznym rodowodzie. Wpływ Katolickiej Nauki Społecznej widać 
przykładowo w jej przyczynku do pogłębienia zrozumienia zasad solidarności i 
pomocniczości, tworzących fundamenty dla systemu gospodarczego Unii Europejskiej. 
Ideę odpowiedzialności bogatych za biednych widać od samego początku 
chrześcijaństwa. Jałmużna została uznana za czyn godny dobrego chrześcijanina już na 
samym początku chrześcijaństwa. Później pomoc ubogim została 
zinstytucjonalizowana przez organizacje kościelne (takie jak przykładowo klasztory) i 
niektóre organizacje charytatywne współpracujące z kościołem. W końcu uzyskała 
formę encykliki "Rerum novarum" w 1891 roku, w której zagadnienie dobrobytu i 
solidarności z ubogimi przybrało formę zaleceń dla polityki gospodarczej42. Religia 
pełni także istotną funkcję motywacyjną w pomaganiu ubogim, wiążąc go z 
wypełnianiem nakazów religijnych.  
 Religia chrześcijańska zawdzięcza swoją troskę o ubogich nie tylko nauczaniu 
Chrystusa, ale również jej żydowskim korzeniom. Tradycja żydowska obejmuje, 
zwłaszcza w Torze, przepisy dotyczące opieki nad wdowami, dziećmi i ubogimi, a 
także idee sprawiedliwości społecznej (szczególnie zauważone przez proroka Izajasza, 
jak na przykład: Iz 10,1-2, 1:10-17). Tradycja żydowska wraz z chrześcijaństwem 
stanowiła podstawy dla islamu i jego idei pomocy społecznej. Podatek na rzecz 

                                                      
40 J.C.S. De Sismondi, New Principles of Political Economy of Wealth in Its Relation to 
Population, Transaction Publishers, New Brunswick & London 1991; H. Grossman, The 
Evolutionist Revolt Against Classical Economics:  In France--Condorcet, Saint-Simon, 
Simonde de Sismondi, "The Journal of Political Economy" 1943, vol. 51, no. 5, s. 381-396. 
41 Szkoła ta ma wspólnego założyciela – Ernesta Schumachera. E.F. Schumacher, Small is 
beautiful: a study of economics as if people mattered, Blond and Briggs, London 1973.  
42Leon XIII, Rerum novarum - O kwestii socjalnej: encyklika Ojca Św. Leona XII, Te Deum 
Wydawnictwo Tradycji Katolickiej, Warszawa 2001. 
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ubogich, zwany 43 zakat, stanowi jeden z głównych filarów islamu. Pomagając innym 
ludziom przez płacenie zakatu, muzułmanin wypełnia zapisy Koranu. Zakat należy do 
najważniejszych zagadnień omawianych w ekonomii islamu, może być też rozumiany 
jako forma „financial worship” – a więc oddawaniu czci Bogu za pomocą środków 
finansowych44.  
 Trzeba zaznaczyć, że omawiane są tu pojawiające się w poszczególnych religiach 
pewne instytucje społeczne, idee, które naturalnie mogły być w pewnym momencie 
historii, silnie wypaczone. Ich obecność jednak w tak różnych religiach światowych, 
pozwala przypuszczać, że stanowią one pewien wspólny dorobek ludzkości w zakresie 
dbania o ład społeczny i odpowiedzialności nie tylko za innych, ale także za dobro 
społeczne. 
 Ekonomia buddyjska 45 poświęca dużo miejsca zwalczaniu ubóstwa, przedstawiając 
dość ciekawą interpretację tego zjawiska. Ubóstwo jest bowiem uważane za jeden z 
przejawów Dukha (ill-being, cierpienie). Jest ono rozumiane jako brak dóbr 
materialnych, głód, choroby i zagrożenie dla prowadzenia godnego życia. Za główne 
potrzeby uznaje się żywność, odzież, mieszkanie i opiekę zdrowotna. Buddyjska 
ekonomia jest zatem sceptycznie nastawiona do definicji ubóstwa proponowanej przez 
Bank Światowy, który wykorzystuje średni dochód jako odniesienie do ubóstwa, nie 
wspominając już o stopniu zaspokojenia tych potrzeb.  
 Według buddyjskiej ekonomii, jedną z możliwych przyczyn ubóstwa jest brak 
wiedzy na temat jego przyczyn. Za główne źródło ubóstwa uznawana jest chciwość, 
która objawia się pragnieniem coraz większego konsumowania dóbr i usług 
niezależnie od stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb. Prowadzi to do 
zwiększania nacisku na potrzebę zwiększania wydajności i inwestowania w 
technologie, które mają ludzkości zapewnić coraz więcej towarów po niższych 
kosztach. Proces ten wydaje się nie mieć końca. Jest to jednak cechą standardowej 
polityki gospodarczej (zwłaszcza "keynesowskiej" którą można uznać za nie do końca 
udaną interpretację bardziej złożonej myśli Keynesa). Według ekonomii buddyjskiej, 

                                                      
43 Słowo Zakat występuje w Koranie ok. 30 razy w różnych kontekstach. Pochodzi od 
arabskiego czasownika “zaka”, które używa się w znaczeniu wzrostu, bycia lepszym. Można je 
tłumaczyć jako “oczyszczanie (w sensie moralnym) bogactwa”;  T. Kuran, The genesis of 
Islamic economics: a chapter in the politics of Muslim identity, "Social Research" 1997, vol. 
64,  s. 301-338. 
44 J. Benthall and J. Bellion-Jourdan, The Charitable Crescent. Politics of Aid in the Muslim 
World, I.B.Tauris, London 2009. 
45E.F. Schumacher, op. cit.; P.A. Payutto, Buddhist Economics, a Middle Way for the market 
place, Buddhadhamma Foundation, Bangkok 1994. 
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zwiększenie wydajności na skutek wzrostu popytu nie rozwiązuje problemu ubóstwa. 
Pomóc może zaspokojenie rzeczywistych potrzeb ludzi i umiejętność 
samoograniczenia się do najważniejszych potrzeb. Tak więc popularyzowanie (np. 
przez edukację) postawy niezależności w stosunku do wielu potrzeb i umiejętne 
zarządzanie tymi potrzebami46, informowanie o alternatywnych stylach życia, może 
zapobiec zjawisku biedy na tak dużą skalę, z którą mamy do czynienia. Ograniczenie 
potrzeb, wezwanie do umiarkowania47 nie oznacza biedy, ale wręcz przeciwnie, jest 
sposobem na wyjście z niej i rozwiązaniem problemów ekologicznych.  
 Ubóstwo według ekonomii buddyjskiej to nie tylko problem ekonomiczny, ale 
również wynik braku dobrej woli dla przezwyciężenia tego problemu. Niestety ludzie, 
którzy mają najwięcej do powiedzenia o tym, co dzieje się z zasobami ziemi, nie dbają 
o innych. Poniższy przykład jest tego dobrą ilustracją. Zapewnienie podstawowej 
edukacji dla wszystkich, podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich, żywności, 
czystej wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich może kosztować 40 miliardów 
dolarów. Taka ilość pieniędzy stanowi mniej niż 4% całkowitego majątku 225 
najbogatszych ludzi na świecie48. Biedę i problemy środowiskowe można 
przezwyciężyć, pozwalając krajom rozwijającym decydować o własnych zasobach 
naturalnych i ich podziale, co oczywiście wymaga koordynacji wielu działań. Nie 
wystarczy jedynie „wycofanie się” z regulacji podziału dochodu. Takie wycofanie 
utrzymałoby niezmienionymi struktury zależności, kształtowane przez wiele pokoleń. 
Dominacja krajów rozwiniętych doprowadza w biednych krajach do monokultur w 
rolnictwie, które są następnie eksportowane. Zakłócają one równowagę ekologiczną w 
krajach rozwijających się i uzależniają te kraje od bogatszych.  
 Ekonomia buddyjska zatem nie tylko sugeruje potrzebę zmiany celu i zmianę 
instrumentów do zwalczenia ubóstwa, ale także wskazuje na nieadekwatność systemu 
ekonomicznego i widzi konieczność jego zmiany. Tą myśl popierają heterodoksyjni 
myśliciele (np. Amartya Sen49) i wiele etycznych podejść ekonomicznych50 (np. 

                                                      
46 Było m.in. wyznacznikiem tzw. „inteligencji” jak też obecnie spotykane wśród pewnych grup 
społecznych, także społeczeństw i krajów, w których dominuje konsumpcjonizm. Są one 
wyrazem sprzeciwu do narzucanych przez rynek form i stylów życia. 
47 Podobne głosy pochodzą z innych religii światowych, a także z filozofii antycznej (jak np. 
stoicyzm). 
48 J.C.S. De Sismondi, New Principles of Political Economy: Of Wealth in Its Relation to 
Population, Transaction Publishers, New Brunswick & London 1991; H. Grossman, The 
Evolutionist Revolt Against Classical Economics: I. In France--Condorcet, Saint-Simon, 
Simonde de Sismondi, "The Journal of Political Economy" 1943, vol. 51, no. 5, s. 381-396. 
49A. Sen, Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam 1985. 
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komunitaryzm), a także inni myśliciele i działacze, wśród nich Christian Felber wraz 
ze swoją ideą alternatywnego systemu gospodarczego opartego o dobru wspólnym51.  
Ponadto buddyjska ekonomia wskazuje na niemożliwość pogodzenia celu eliminacji 
ubóstwa z celem osiągnięcia wzrostu gospodarczego za wszelką cenę. Taka polityka 
poprzez wzrost średniego dochodu, nieuchronnie zwiększa nierówności i tym samym 
pogłębia poczucie biedy. Prowadzi także do nieefektywności systemu, zakłócając 
równowagę i samodzielność gospodarek krajów słabiej rozwiniętych, uzależniając je 
coraz silniej od pomocy z zewnątrz. Zmniejsza się przez to ich zdolność do 
samodzielności i motywacji do rozwiązania problemu ubóstwa wykorzystując własne 
zasoby. Pomoc rozwojowa, realizowana przez MFW i Bank Światowy jest często 
krytykowana przez wielu heterodoksyjnych ekonomistów, ponieważ jest raczej 
wspieraniem interesów bogatszych gospodarek. 
 Problem konieczności ograniczenia wykluczenia społecznego, jest również 
przedmiotem dyskusji w ramach ekonomii społecznej i feministycznej. Jeden z 
czołowych przedstawicieli feministycznej ekonomii, noblista, Amartya Sen podkreśla, 
że celem polityki gospodarczej nie może być tylko wzrost dochodów ani tradycyjna 
polityka redystrybucji. Celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb52. Potrzeby te, 
jeśli nie są zaspokojone, ograniczają swobodę wyboru jednostki, która jest niezbędna 
dla skutecznego podejmowania decyzji. Należą do nich takie potrzeby, jak żywność, 
zdrowie, dom, ciepło, praca, możliwość transportu, pozwalające na uzyskanie środków 
do życia pomocnych w celu zaspokojenia potrzeb społecznych. Jednak zależą one od 
wielu czynników wpływających na ilość zasobów wymaganych do zaspokojenia tych 
potrzeb (funkcje), dając możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. Zaspokojenie 
podstawowych potrzeb zdrowotnych, mobilności i pracy dla osoby niepełnosprawnej 
lub chorej jest droższe niż w przypadku osoby zdrowej. Podobnie, osoba mieszkająca 
w regionach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach, ma większe wydatki 
na zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu temperatury, umożliwiającego 
funkcjonowanie. W podobny sposób ktoś żyjący w regionie, z silnymi uprzedzeniami 
mieszkańców do mniejszości, kierujących się stereotypami musi ponosić dodatkowe 
koszty dla zapewnienia sobie takich samych potrzeb. 
 Podsumowując można zauważyć, że współczesna ekonomia heterodoksyjna 
pojmuje zjawisko ubóstwa w odniesieniu do zaspokojenia najważniejszych potrzeb. 
Jego efekt jest przedstawiany przez wiele opracowań poświęconych światowym 

                                                                                                                                             
50A. Etzioni, New Communitarian Thinking, University of Virginia Press, Charlottesville 1995. 
51 C. Felber, op. cit. 
52A. Sen, op. cit. 
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organizacjom działającym na rzecz ograniczenie ubóstwa na świecie, takich jak WHO 
– Światowa Organizacja Zdrowia czy Bank Światowy. Jest on też zgodny z 
pojmowaniem tego problemu w ramach ekonomii rozwoju. 
 
5. Podmioty polityki gospodarczej w kontek ście przemian współczesnej 
myśli ekonomicznej 

 Przemiany współczesnej myśli ekonomicznej pod wpływem oddziaływania myśli 
heterodoksyjnej wpływają na nowe rozumienie podmiotów polityki gospodarczej. 
Ulegają one decentralizacji oraz specjalizacji. Rośnie rola organów doradczych, 
konsultacyjnych, opracowujących prognozy i analizy. Zakłada się zwiększone 
znaczenie partnerstwa władz unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych jak też 
partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Raport Europa 
2030 podkreśla konieczność spójnej polityki UE na rynku globalnym. O spójność tą 
jest coraz trudniej, gdyż handel zewnętrzny staje coraz ważniejszy niż handel 
wewnętrzny, pozbawiając motywacji podmioty polityki gospodarczej na poziomie 
narodowym do realizowania celów wspólnotowych53.  
 To wzmocnienie instytucjonalne, zwłaszcza instytucjami doradczymi, społecznymi, 
to efekt wpływu ekonomii heterodoksyjnej. Można się tu dopatrywać przede 
wszystkim oddziaływania ekonomii instytucjonalnej, ekonomii społecznej i jej 
licznych odłamów54. Widać tu też wpływ zmiany w nastawieniu do podmiotów 
polityki gospodarczej – nie jest to już wszechwładny, absolutystyczny altruista, 
realizujący cele określone w ramach teorii polityki gospodarczej, ale „demokratyczny 
egoista” (w myśl ekonomii politycznej55), a więc nie posiadający pełni wiedzy, ale 
uzależniony od niej, od doradztwa, nacisku, oraz własnych wizji i koncepcji. Stąd 
koncepcja podmiotu polityki gospodarczej się rozszerza, i włącza się w 
wieloszczeblowe i wielofunkcyjne zarządzanie gospodarką.  
 Nie bez znaczenia jest tu rola ekonomii ewolucyjnej, podkreślającej rolę wiedzy 
oraz informacji i jej rozpowszechniania w rozwoju ekonomii. Cele bowiem do jakich 
dochodzą podmioty, to nie tylko efekt przemyśleń i optymalnego rachunku, ale także 
kontekstu społecznego i przede wszystkim historycznego czyli uzależnienia od celów i 

                                                      
53 D. Gros,  C. Alcidi, op. cit. 
54 W. Dolfsma, P. J. Welch, Paradigms and Novelty in Economics: The History of Economic 
Thought as a Source of Enlightenment, "American Journal of Economics & Sociology" 2009, 
vol. 68, no. 5, s. 1085-1106] dostrzega wiele paralel między ekonomią feministyczną a 
instytucjonalną.  
55 J.M. Buchanan, The economics of politics, Transatlantic Arts, Levittown, N.Y 1978. 
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struktur ukształtowanych w przeszłości. Na spłaszczenie struktury decyzyjnej i 
zwiększenie roli dialogu wpływają też hasła i idee etycznych koncepcji gospodarczych 
– jak np. etyki dyskursu.  
 Konieczność prowadzenia dialogu na różnych szczeblach władzy oraz 
obywatelskiego można uzasadniać przesłankami ekonomii behawioralnej, która 
zakłada znaczenie psychologicznych mechanizmów mogących wzmocnić chęć 
przestrzegania pewnych reguł i wzrost zaangażowania w ich przestrzeganiu 
(commitment). Nic dziwnego, że w strategii Europa 2020 podkreśla się znaczenie 
przekazu, wyjaśnienia charakteru reform i ich konieczności do utrzymania obecnej 
jakości życia, jak też transparentnego przekazu oczekiwań względem obywateli, 
środowisk biznesowych i organizacji przedstawicielskich. 
 
6. Instrumenty polityki gospodarczej w kontek ście przemian 
współczesnej my śli ekonomicznej 

 Przemiany w myśli ekonomicznej wpływają także na zmianę instrumentów 
stosowanych w osiąganiu wyżej omówionych celów. Tu szczególne zasługi ma 
ekonomia behawioralna, która dzięki analizie zachowań człowieka, dostarcza wielu 
przemyśleń w tym zakresie. Nic dziwnego, że ekonomiści behawioralni zasilają 
szeregi doradców polityki gospodarczej, na poziomie krajowym i Unii Europejskiej 
(np. w Komisji Europejskiej w UE)56. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Żywności zainicjowała program ramowy wspierający prace ekonomii 
behawioralnej w ramach prac Komisji jako całości. 
 Zwiększa się rola takich instrumentów jak moral suasation – a więc środków 
polityki gospodarczej nie opierających się ani na posunięciach prawnych ani 
finansowych, polegających na udostępnieniu informacji o przykładowo podatkach, 
szkodliwości pewnych działań, a także posunięciach rządu, etc. Oddziałują one na 
zachowania osób poprzez tzw. mechanizm znany ze ekonomii behawioralnej jako 
framing, czyli poprzez wpływ kontekstu danej informacji, na jej rozumienie, oraz 
poprzez odwoływane się do sprawiedliwości społecznej (społeczne preferencje), do 
heurystyk i reguł kciuka stosowanych przez podmioty. 

                                                      
56 Przykładowo w Wielkiej Brytanii Behavioural Insights Team zasiada bezpośrednio w 
Cabinet Office. 
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 Instrumenty ekonomii ochrony środowiska dzięki ekonomii behawioralnej mogą 
stać się bardziej efektywne57. Zdając sobie sprawę z natury człowieka i procesów 
rządzących jego zachowaniem opisanych w ramach ekonomii behawioralnej można 
uniknąć tak negatywnych zjawisk jak mechanizmy wyparcia (crowding-out) 
powstające przy stosowaniu tradycyjnych instrumentów polityki gospodarczej. 
Jednocześnie należy pamiętać o tym, że chociaż stosowanie bodźców finansowych 
może czasem osłabić wewnętrzne motywy działania na rzecz środowiska, to jednak 
zachęty finansowe mogą też wzmocnić wewnętrzną motywację. Pomimo tego, że 
czasami ludzie współpracują dobrowolnie, taka współpraca rzadko jest 
podtrzymywana na dłuższą metę bez sankcji wobec zachowań oportunistycznych. 
Wnioski z ekonomii behawioralnej dla instrumentów polityki ochrony środowiska 
skłaniają do wniosku, że potrzebujemy nie tylko bodźców finansowych aby skutecznie 
radzić sobie z problemami środowiskowymi58. 
 W polityce ochrony środowiska problemem może być kwestia wartości 
sprowadzająca zagadnienia jakości środowiska do problemu użyteczności. 
Konsekwencje homo oeconomicus dla prowadzenia polityki ekologicznej okazały się 
jednak negatywowe. Doprowadziły one do stosowania metody wyceny monetarnej 
takiego niematerialnego dobra jakim jest czyste środowisko. Efektem badań ekonomii 
ekologicznej jest pojęcie „usług ekosystemów”, będące ważnym elementem polityki 
ochrony środowiska. Pozwala ono zarówno lepiej uzasadnić konieczność przyjęcia 
określonych celów i określić zasadność poniesienia pewnych kosztów, ale też jest 
ważnym narzędziem wpływu na podmioty gospodarujące. Wprowadzenie zasad 
wyceny „usług ekosystemów” przyczyniło się do większego politycznego poparcia dla 
ochrony środowiska, ale także „utorowało” drogę neoklasycznemu paradygmatowi 
ekonomii i logiki rynkowej do bycia mentorem polityki ochrony środowiska. Wraz z tą 
działalnością są niestety przyjmowane także leżące u ich podstaw ideologia i struktury 
instytucjonalne, które okazują się kontrproduktywnymi elementami hamującymi 
sukces stosowanych instrumentów polityki ekologicznej. Decyzje dotyczące ochrony 
środowiska rozpatrywane poprzez podmioty gospodarujące i podmioty odpowiedzialne 
za politykę gospodarczą w kategoriach kosztów i korzyści59 nie uwzględniają 

                                                      
57 F. Carlsson, O. Johansson-Stenman, Behavioral economics and environmental policy, "Annu. 
Rev. Resour. Econ." 2012, vol. 4, no. 1, s. 75-99. 
58 Ibidem, s. 93. 
59 J. Salzman , B.H. Thompson, Environmental law and policy, Foundation Press, New York 
2007. 
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rzeczywistej wartość systemów podtrzymujących ekologiczne życie60. Szkoda, że 
ekolodzy wybierając „mniejsze zło” i chcąc pozyskać ekonomię ortodoksyjną dla 
swoich postulatów, posługują się obcymi w ekonomii ekologicznej argumentami 
utylitarnymi w celu naświetlenia roli ekosystemów w tworzeniu dobrobytu61. 
 Niestety eksportowanie takich modeli ochrony środowiska do społeczeństw, w 
których istnieje inny system wartości może zakończyć się porażką, ponieważ w 
społeczeństwach tych mogą obowiązywać inne koncepcje wartości będące jednym z 
elementów koncepcji człowieka. Wówczas wprowadzenie narzędzi ochrony 
środowiska wspomagających ekonomią standardową może prowadzić do wyparcia 
licznych naturalnych zachowań na rzecz ochrony środowiska. 
 W obrębie instrumentów polityki gospodarczej, rośnie zapotrzebowanie także na 
wiedzę i dane empiryczne, zaliczane także do narzędzi polityki gospodarczej. Chodzi 
tu o wiedzę specjalistyczną nie tylko ekonomiczną, ale także pochodzącą z innych 
dziedzin, zwłaszcza jednak wynikającą ze współpracy transdyscyplinarnej, a więc 
umożliwiającej dialog dyscyplin w rozwiazywaniu poszczególnych problemów, bez 
naruszenia punktu widzenia każdej z nich. Takie podejście jest właściwe ekonomii 
ekologicznej, dialog międzydyscyplinarny stosują jednak i inne ekonomie 
heterodoksyjne. Ekonomia neoklasyczna, jeżeli już, to stosuje raczej podejście 
interdyscyplinarne, nie rezygnując z narzucenia swojego punktu widzenia innym. 
Oprócz zapotrzebowania na taką wiedzę rośnie znaczenie danych, w oparciu o które 
można kształtować politykę gospodarczą. Rośnie tu zwłaszcza rola danych 
uwzględniających kontekst historyczno-kulturowy (a więc nie agregatowych).  
 Omawiając zagadnienie instrumentów polityki gospodarczej w kontekście 
nowoczesnych kierunków ekonomii heterodoksyjnej, pojawia się jednak krytyczne 
pytanie na ile „cel uświęca środki”, a więc czy instrumenty stosowane w kontekście 
ograniczonej racjonalności człowieka są dopuszczalne? Chodzi tu o to, czy państwo 
wiedząc przykładowo, że dobra społecznie pożądane są mniej konsumowane niż 
zakładałaby to pełno-racjonalna koncepcja człowieka, może uciekać się do 
instrumentów, powodujących zwiększenie tej konsumpcji. Należy zauważyć, że 
instrumenty ekonomii behawioralnej mają nierzadko charakter manipulacji, operując 

                                                      
60 E. Gómez-Baggethun, R. De Groot, P.L. Lomas,  C. Montes, The history of ecosystem 
services in economic theory and practice: from early notions to markets and payment schemes, 
"Ecological Economics" 2010, vol. 69, no. 6, s. 1209-1218. 
61 P. Armsworth, K. Chan, G. Daily, P. Ehrlich, C. Kremen, T. Ricketts,  M. Sanjayan, 
Ecosystem‐service science and the way forward for conservation, "Conservation biology" 
2007, vol. 21, no. 6, s. 1383-1384. 
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framingiem62. Czy politycy gospodarczy posiadając świadomość niedoskonałości 
dokonywanych przez konsumentów wyborów, mogą i mają prawo skłaniać obywateli 
do podejmowania (zdaniem polityków) decyzji trafniejszych – słowem manipulowania 
nimi.  

* 
 Cele polityki gospodarczej pod wpływem heterodoksyjnych ekonomii (poprzez 
wpływanie politycznymi i ekonomicznymi drogami, jak wskazano we wstępie) 
uzyskują nowe znaczenie, są szerzej i głębiej ujmowane, i są bardziej długotrwałe. 
Zarówno sposób ujęcia wiedzy w trwałym wzroście, jak ekologiczne i społeczne 
aspekty polityki zrównoważonego rozwoju nabierają nowego oblicza. Nie mogą być 
one zredukowane do kilku mierników zalecanych przez ekspertów w dyskursie 
politycznym, ani do popularnych ujęć w ekonomii neoklasycznej i keynesowskiej, 
które traktują je odpowiednio w kategoriach efektów zewnętrznych lub 
wystarczającego popytu globalnego oraz polityki stabilizacyjnej. Ekonomia 
heterodoksyjna umieszcza je w szerszym kontekście systemu gospodarczego, co 
oznacza, że patrzy na nie z perspektywy poszczególnych podstawowych potrzeb, 
wspólnego dobra obecnych i przyszłych pokoleń i harmonii z systemem 
ekologicznym. Wskazuje na przykład na możliwość odpowiedniego wykorzystania 
instytucji społecznych ukształtowanych w obrębie danego społeczeństwa i jego 
kultury. Ponadto ekonomia heterodoksyjna dostrzega konieczność krytycznego 
przemyślenia globalnego systemu gospodarczego, prowadzącego do większego 
uzależnienia małych i słabszych gospodarek i postuluje większy naciska na 
wzmocnienie lokalnych zasobów. Odmiennie rozumie ona genezę aktualnych 
problemów i wymagań (innych instrumentów zwalczających ubóstwo i wspierających 
zrównoważony rozwój), ale także wyróżnia różne niż ekonomia tradycyjna przyczyny. 
Heterodoksyjna koncepcja polityki gospodarczej cechuje się przyjmowaniem szerszej 
(patrząc na zjawiska gospodarcze w kontekście społecznym i ekologicznym) i dłuższej 
(tworzenie długoterminowych wizji) perspektywy. Opiera się też na innym rozumieniu 
celów polityki gospodarczej, daje zróżnicowane wyjaśnienie istniejących problemów i 
oferuje bardzo różnorodne ich rozwiązania. Inaczej rozumie ona rolę podmiotów 
polityki gospodarczej, a wachlarz instrumentów polityki gospodarczej może się stać 
dzięki jej oddziaływaniu dużo szerszym. Wszystko to wiąże się z tym, że nowa 
heterodoksyjna polityka gospodarcza opiera się na innym niż neoklasyczna 

                                                      
62 W tym kontekście pojawia się widmo „Walden two” Skinnera, [B. F. Skinner, Walden Two, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1976 (1948)] – opisujące pokusę stworzenia społeczeństwa 
doskonałego, opartą na koncepcji człowieka behawioralnego.  
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paradygmacie ekonomii. Odmienny kształt „heterodoksyjnej” polityki gospodarczej od 
tradycyjnej ekonomii można określić jako zmianę paradygmatyczną w polityce 
gospodarczej. 
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10. Polityka miejska w świetle koncepcji zrównowa żonego rozwoju 
 
Streszczenie 

 Problemy zrównoważonego rozwoju do polityki miejskiej wprowadzono w 1992 r. 
Współczesne miasta kształtują oblicze świata. Ich zrównoważony rozwój powiązany 
jest harmonijnie ze środowiskiem. Rozwój zrównoważony wewnątrz systemów 
miejskich można osiągnąć za pomocą projektowania lub przeprojektowywania miast. 
Podejmowane działania wynikają z planowania, realizacji, monitorowania i oceny 
prowadzonej przez samorząd terytorialny.  

Słowa kluczowe: miasto, rozwój zrównoważony, planowanie, przedmieścia.  
 

Urban policy in sustainable development 
 
Abstract 

 Problems of the sustainable development were entered into the urban politics in 
1992. Contemporary cities are shaping the face of world. Their sustainable 
development is harmoniously related with the environment. Inside urban systems it is 
possible to achieve the sustainable development with the design or redesign of cities. 
Taken actions result from the planning, the realization, monitoring and the evaluation 
carried out by the local government. 

Keywords: city, sustainable development, planning, suburbs. 
 
Wprowadzenie 

 Termin zrównoważony rozwój jest używany w literaturze naukowej w różnym 
znaczeniu. Może oznaczać: model rozwoju, paradygmat, koncepcję i strategię rozwoju, 
sposób podejścia do kształtowania procesu planowania i realizacji rozwoju społeczno-
gospodarczego, jak też sposób organizacji przestrzeni. Rozwój zrównoważony jest 
jednym z odpowiedników angielskiego terminu sustainable development. Termin ten 
posiada również inne znaczenia, które jednak mniej przyjęły się w literaturze naukowej 
oraz aktach prawnych. Są to: rozwój podtrzymywany, podytrzymywalny, samo-
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podtrzymujący się, równoważący oraz trwały.1 Rozwój zrównoważony został 

zdefiniowany w ustawie dotyczącej prawa ochrony środowiska 2 
„taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń.” 

 Zasadnicze znaczenie ma ogólna idea łącząca się z tym pojęciem. W polityce 
miejskiej kluczowe znaczenie ma kształtowanie modelu struktury przestrzennej miasta. 
Zapoczątkowanie konkretnego procesu prowadzi do pojawienia się zmian w już 
funkcjonującej strukturze miejskiej. Jednocześnie można podjąć działania, których 

celem jest dokonanie przekształceń w już istniejącej tkance.3 Podejmowane działania 
mają prowadzić do osiągnięcia struktury miasta zrównoważonego. 
 Podstawa prawna wprowadzania zrównoważonego rozwoju ma swe odbicie w 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, 
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju.” 

 Drugim źródłem prawa w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju jest ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4. W ustawie zastąpił on pojęcie 
ekorozwoju stosowane w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 
1994 r. W obecnie obowiązującej  ustawie ustalono zasady kształtowania polityki 
przestrzennej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 
administracji rządowej. Podstawą ich działania powinien być ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój. 
 

                                                      
1 R. Domański, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2006, s. 15. 
2 Ustawa o prawie ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 
627; 
3 J. Parysek, Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: 
aspekty przestrzenne, w: Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział 
Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, „Studia Miejskie”, Opole 2013, nr 9, s. 10. 
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003, Dz.U. Nr 80, 
poz. 717. 
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1. Zrównowa żony rozwój – konieczno ść czy tylko idea? 

 Punktem wyjścia dla idei zrównoważonego rozwoju może być pojęcie ekorozwoju, 
które pojawiło się podczas sztokholmskiej konferencji środowiskowej w 1972 r. 
Poprzedzone było nasilonymi dyskusjami po opublikowaniu słynnego raportu 
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta. Kluczowe 
znaczenie w idei ekorozwoju przyznano dynamicznemu rozwojowi produkcji, 
trwałości użytkowania zasobów przyrodniczych i poprawie lub zachowaniu wysokiej 

jakości życia. 5 Termin ekorozwój oznacza też proces zharmonizowania rozwoju 
gospodarczego ze środowiskiem, a w szczególności z jego ekosystemami. 
 Termin rozwój zrównoważony został użyty w 1980 r. w Światowej Strategii 
Ochrony, ale nie został powszechnie przyjęty. W rok po katastrofie nuklearnej w 
Czarnobylu zyskał rozgłos dzięki publikacji raportu Nasza Wspólna Przyszłość, 
opracowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju powołaną przez 

ONZ. Rozwój zrównoważony został zdefiniowany jako:6 
„rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez narażania na szwank 
możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb”. 

 W 1992 r. odbył się w Rio de Janeiro szczyt Ziemi, gdzie prowadzono szerokie 
dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju. Położono nacisk na zaspokojenie potrzeb 
obecnych pokoleń, ale z uwzględnieniem sytuacji przyszłych mieszkańców Ziemi. 
Rozwój zrównoważony został scharakteryzowany jako równowaga między interesami 
człowieka i środowiska dla obustronnej korzyści, oszczędność przy jednoczesnej 
poprawie warunków życia, sprawiedliwość międzygrupowa i międzygeneracyjna 

ludności.7 Idea rozwoju zrównoważonego ma dość ogólny charakter, łączy się z 
pojęciem rozwoju. W ujęciu rozwoju zrównoważonego mamy różne podejścia: 
pierwsze zwracające uwagę na zarządzanie zasobami środowiska w skali globalnej 
oraz drugie reprezentowane przez przedstawicieli świata biznesu, którzy uważają, że 
rozwój zrównoważony jest zbyt ostrożny co do przyszłości i chce ograniczyć wzrost 

                                                      
5 A. Bernaciak, W. M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 121. 
6 World Commision on Environment and Development, Our Common Future, Oxford 
University Press, Oxford 1987.  
7 A. Rouba, Rozwój regionalny a ochrona środowiska, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty 
zarządzania rozwojem miast i regionów, T. Markowski, D. Stawasz (red.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 210. 
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gospodarczy w imię nie do końca zrozumiałej idei i nadmiernej troski o stan oraz 

jakość zasobów środowiska przyrodniczego.8 
 Idea zrównoważonego rozwoju powinna funkcjonować we wszystkich działaniach 

na danych obszarze.9 Rozwój zrównoważony w odniesieniu do miast wprowadzono  
właśnie w czasie konwencji w Rio de Janeiro w 1992 r. Do tej pory pojęcie to było 
stosowane dla opisu zagadnień przyrodniczych. Szersze ujęcie tego zagadnienia w 
odniesieniu do polityki miejskiej nastąpiło na Szczycie miast, który odbył się w 
Stambule podczas konferencji Habitat II w 1996 r. Prezentowano tam osiągnięcia 
polegające na wprowadzaniu w życie rozwoju zrównoważonego w miastach. 
Pojawiały się głosy, że rozwój taki może zostać osiągnięty za pomocą projektowania 
lub przeprojektowania miast. Podkreślono, że właśnie miasta kształtują współczesne 
oblicze świata i dlatego wprowadzanie idei rozwoju zrównoważonego powinno 
rozpocząć się od prowadzenia odpowiedniej polityki miejskiej. Zrównoważone miasto 
jest definiowane jako takie, w którym cele społeczno-gospodarcze są harmonijnie 
połączone ze sprawami środowiska i wykorzystaniem energii w celu zapewnienia 

ciągłości zmian.10 Wprowadzenie miasta do pojęcia zrównoważonego rozwoju 
spowodowało zwiększenie jego wielowymiarowości. Połączono sferę gospodarki, 
ekologii, społeczeństwa, podkreślono występowanie wzajemnych zależności. 
Praktyczna strona rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do miast koncentruje się na 
idei procesu planowania rozwoju. Wynika to ze stwierdzenia, że rozwój 
zrównoważony nie dokonuje się sam lecz musi wynikać z planów, następnie z 
realizacji, monitorowania i oceny prowadzonej przez samorząd terytorialny. Dzięki 
koncepcji zrównoważonego rozwoju nadano nowy sens zagadnieniom związanym z 
peryferiami miejskimi. Podkreślono występowanie współzależności zewnętrznych i 
wewnętrznych składowych miasta oraz konieczność zachowania równowagi między 
nimi, jak też wewnątrz każdego elementu oddzielnie. Jednocześnie należy uwzględnić 
interesy różnych podmiotów związanych z rozwojem miast. Jeśli jakość życia uznamy 
za kryterium zrównoważonego rozwoju to zaspokojenie potrzeb mieszkańców nabiera 
                                                      
8 L. Mierzejewska, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010, s. 
19. 
9 M. Chudak, Transport drogowy w świetle zrównoważonego rozwoju na przykładzie Leszna, 
w: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, J. 
Słodczyk, D. Rajchel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 163. 
10 B. Banachowicz, J. Danielewicz, Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju 
miast - przykład Łodzi, w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania 
miastem, J. Słodzczyk, D. Rajchel (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 63. 
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szczególnego znaczenia. Ale wymaga to uwzględnienia występujących ograniczeń 
zarówno przyrodniczych, jak i związanych z gospodarką. 
 Stosowanie idei zrównoważonego rozwoju w procesie planistycznym wynika z 
przeciwdziałania procesom nadmiernego rozwoju miast i obszarów przyległych, z 
szczególnym uwzględnieniem zachodzących procesów suburbanizacji. Konieczność 
stosowania prawa i zachodzące realne procesy skłaniają do uwzględnienia idei rozwoju 
zrównoważonego w prowadzonej polityce rozwojowej miasta. Niestety toczący się 
proces rozwoju miast prowadzi do procesów, które są w nikłym stopniu kontrolowane 
i dalekie od idei rozwoju zrównoważonego w szerokim rozumieniu.  
 Przestrzenny wymiar zrównoważonego rozwoju jest powiązany z procesami 
suburbanizacji oraz ze strefami silnego oddziaływania. Strefa silnego oddziaływania 
może być określona mianem aglomeracji miejskiej, gdyż powstanie aglomeracji, jej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej jest wynikiem procesu suburbanizacji. 
Uwzględniając takie podejście miasto i jego strefa podmiejska traktowane są jako 

dynamiczna i funkcjonalna całość, specyficzny terytorialny system społeczny.11 

Rozwój zrównoważony odnosi się do rozwoju miast i stref ich oddziaływania, a więc 
od kształtu aglomeracji miejskiej. Miasto i jego strefa podmiejska ujmowane są jako 
dynamiczna funkcjonalna całość, będąca obrazem terytorialnego systemu społecznego. 
Miasto jest specyficznym systemem przestrzennym, którego elementami są ludzie oraz 
dobra materialne będące produktami ludzkich działań. W skład sytemu wchodzą 
również relacje wewnątrz systemowe oraz powiązania ze środowiskiem zewnętrznym i 
wewnętrznym. Do środowiska wewnętrznego zaliczamy elementy środowiska 
przyrodniczego na obszarze którego mają miejsce zarówno relacje społeczne, jak i 
działania w sferze materialnej.  
 W sensie ogólnym  w przypadku rozwoju zrównoważonego chodzi o taki sposób 
zaspokojenia potrzeb społecznych, który uwzględnia ograniczenia związane ze 
środowiskiem przyrodniczym. Rozwój powinien mieć charakter kontrolowany 
uwzględniający ograniczenia środowiskowe. Rozwój przyjazny dla środowiska 
możemy znaleźć w ideach rozwoju realizowanych w krajach skandynawskich. W 
odniesieniu do miasta rozwój zrównoważony występuje wówczas gdy ma miejsce 
integracja sfery politycznej, społecznej i gospodarczej oraz występuje łączne 
zachowanie równowagi połączone z trwałością procesów.  

                                                      
11 J. Parysek, Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: 
aspekty przestrzenne, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział 
Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, „Studia Miejskie”, Opole 2013,  nr 9, s. 11. 
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 Osiedle zrównoważone posiada następujące cechy:12 

• budynki powinny być zbudowane według technologii uwzględniającej 
oddziaływanie na środowisko tzn. wykonane z odpowiednich materiałów, 
odpowiedniego sposobu ich produkcji, trwałości budynków oraz potrzeby ich 
modernizacji, możliwości ponownego użycia po zburzeniu oraz szkodliwości 
odpadów na środowisko, 

• efektywne wykorzystanie infrastruktury technicznej, zarówno sieciowej, jak i 
transportowej, jego warunkiem jest odpowiednia gęstość zabudowy, 

• efektywne wykorzystanie terenu wymaga odpowiedniej gęstości zabudowy i jej 
zwartości, 

• właściwe gospodarowanie wodą oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych, 

• minimalizacja emisji ciepła i zanieczyszczeń do atmosfery, właściwe 
ogrzewanie budynków i ich izolacja cieplna, 

• minimalizacja zanieczyszczeń związanych z ciepłowniami oraz transportem 
indywidualnym. 

 Celem nadrzędnym jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 
Zasadnicze znaczenie mają procesy społeczne oraz gospodarcze zapewniające 
równowagę ekonomiczną. Procesy zachodzą w strukturze miasta i tworzą przestrzeń 
miejską, która powinna również znajdować się w równowadze. Rozwój zrównoważony 
może przyczyniać się do podnoszenia jakości życia i jednocześnie zmniejszania presji 
ludzkich osad na środowisko. 

 Specyfika sytemu miejskiego wynika z: 13  

• liczby i różnorodności funkcjonujących systemów oraz stopnia ich złożoności, 

• małej ilości składników przyrodniczych oraz znacznej o charakterze 
materialnym, 

• przeważającej ilości relacji mieszkańców z elementami o charakterze 
materialnym i społecznym, a mniejszej z elementami przyrodniczymi,  

                                                      
12 K. Sadowy, Strategia wdrażania zrównoważonego rozwoju w wielkich osiedlach miejskich, 
w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów 
wiejskich, M. Burchard-Dziubińska, A. Rzońca A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2010, s. 155. 
13 J. Parysek, Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: 
aspekty przestrzenne, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział 
Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, „Studia Miejskie”, Opole 2013, nr 9, s. 13. 
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• funkcjonowania czterech podsystemów sytemu terytorialnego miasta: 
przyrodniczego, społecznego, ekonomicznego i przestrzennego, 

• powiązania z otoczeniem zewnętrznym – strefą podmiejską, 

• kluczowej roli podsystemu gospodarczego dla miasta jako całości oraz 
pozostałych podsystemów, 

• sytemu przestrzennego postrzeganego jako wyznacznika oraz „ram 
rozwojowych” pozostałych podsystemów oraz systemu jako całości, 

• specyficznej roli człowieka w kształtowaniu organizacji, struktury i 
funkcjonowania systemu, 

• zasadniczej roli sytemu jako elementu zaspokojenia potrzeb społecznych 
mieszkańców, 

• nieliniowości rozwoju systemu i podatności na perturbacje rozwojowe. 
 W koncepcji zrównoważonego rozwoju zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo 
utrzymywania się niewłaściwych cech miasta w modelu miasta rozproszonego. 
 Procesy organizacji przestrzeni są widziane jako źródło określenia efektywnego 
modelu procesów rozwojowych miasta i aglomeracji miejskiej w powiązaniu z 
terytorialnym systemem społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Zakłada się 
przejście z nierównowagi do stanu równowagi. Stan nierównowagi może wynikać z 
wprowadzenia innowacji technologicznej lub organizacyjnej np. zlokalizowania dużej 
inwestycji lub likwidacji znacznej firmy. Efektem będą perturbacje, zmiana relacji 
wewnętrznych pomiędzy elementami systemu, a w ich efekcie zmiana wyjściowej 
sytuacji. Następujące procesy mogą prowadzić do pojawienia się nowych tendencji 
rozwojowych, których efektem jest wykształcenie nowej struktury. Równowaga jest 
tym stanem, do którego zmierza miasto. Do stanu równowagi dążą poszczególne 
elementy systemu: 

• za podsystem przyrodniczy odpowiadają ekologowie, 

• za podsystem społeczny odpowiadają socjologowie, 

• za koncepcję i realizację modeli rozwoju ekonomicznego odpowiadają 
ekonomiści, 

• za równowagę przestrzenną odpowiadają organy zajmujące się zagospo-
darowaniem przestrzennym, którego wyrazem jest ład przestrzenny. 

 
2. Przyczyny suburbanizacji 

 Pojęcie suburbanizacji ma szerokie znaczenie. Klasycznie oznacza ono proces 
przenoszenia form przestrzennych miasta oraz form życia miejskiego poza miasto 
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centralne, na tereny w jego sąsiedztwie oraz proces zespalania funkcjonalnego 
obszarów podlegających suburbanizacji z miastem centralnym. Pojęcie suburbanizacji 
etymologicznie wywodzi się z suburbium oznaczającego peryferyjny w stosunku do 
zainwestowanych terenów w mieście lub przylegający do granic administracyjnych 
miasta (blisko położony) obszar o funkcjach mieszkaniowych.Źródła suburbanizacji 
można szukać wśród czynników makro i mikroekonomicznych. W ujęciu 
makroekonomicznym suburbanizacja jest wynikiem zmian w obiegu kapitału instytucji 
i firm. Kapitał przenosi się do strefy podmiejskiej szukając wyższego zysku, znajduje 
tu korzystniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z 
centrum miasta. Zasadnicze znaczenia mają ceny gruntu, ulgi podatkowe czy 
dostępność transportowa. W ujęciu mikroekonomicznym suburbanizacja jest wynikiem 
zmian w indywidualnych decyzjach osób poszukujących określonych cech środowiska 
dla miejsca swego zamieszkania. Można też spojrzeć na suburbanizację jako na 
zjawisko związane z ucieczką przed ujemnymi cechami środowiska miejskiego takimi 
jak: gęstość zaludnienia, hałas czy zanieczyszczenie powietrza. Zwolennicy 
liberalizmu interpretują ten proces jako wyraz indywidualnej przedsiębiorczości. 
Jednocześnie rozproszona struktura świadczy o adaptacji mieszkańców do zaistniałych 
warunków oraz zauważenia słabej roli władz lokalnych i regionalnych. Suburbanizacja 
jest nie tylko wynikiem wzrostu zamożności niektórych grup społecznych, 
zmieniających się preferencji mieszkaniowych czy większej mobilności przestrzennej 
ludności. Suburbanizacja jest powiązana z obszarami o wysokiej dynamice 
rozwojowej. Na jej intensywność wpływa w największym stopniu wielkość miasta 
centralnego i jego potencjał rozwojowy. Wielkość miasta centralnego i jego potencjał 
rozwojowy wpływa na zasięg jego obszaru oddziaływania. Może to powodować, że 
gminy sąsiednie będą wykorzystywać swoje położenie i swoją polityką przestrzenną 
aktywnie odpowiadając na występujący popyt na tereny pod działalność gospodarczą i 
budownictwo mieszkaniowe. Dla omawianych procesów kluczowe znaczenie ma 
rozwój transportu indywidualnego.  
 W Polsce rozwijana jest sieć dróg szybkiego ruchu łącząca obszary metropolitalne, 
z drugiej strony jest to pośrednio czynnik stymulujący proces rozlewania się miast. 
Zjawisko to znalazło swe odbicie w koncepcji New Urbanizm, która kluczowe 
znaczenie przypisuje bardziej zwartej zabudowie, wielofunkcyjności, zabudowie mniej 
terenochłonnej oraz zrównoważonemu rozwojowi. Odwołuje się ona do uniwersalnych 
regulacji dotyczących strefowania w procesach zagospodarowywania strefy 
podmiejskiej, jak i aktywizacji lokalnych społeczności, przyciągania do pewnych 
lokalizacji deweloperów i bardziej przemyślanej dystrybucji środków publicznych oraz 
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rozbudowę infrastruktury drogowej.14 Racjonalność wykorzystania terenów polega na 
poprawnej segmentacji przestrzeni na podprzestrzenie funkcjonalne np. związane z 
produkcją, wymianą czy konsumpcją.  
 Niekorzystne cechy suburbanizacji wynikają z rozproszonej lokalizacji domostw, 
usług oraz miejsc pracy połączonych nadmiernie rozbudowaną i niefunkcjonalną siecią 
dróg, co w konsekwencji prowadzi do uzależnienia od transportu samochodowego. 
Mamy również niewłaściwe gospodarowanie ziemią oraz zwiększone zużycie energii 
na ogrzanie izolowanych domostw czy koszty rozbudowy infrastruktury. Działania 
takie wynikają z poszukiwania wyższej jakości życia w społeczeństwie miejskim. W 
przypadku indywidualnym mieszkaniec osiąga zmniejszenie indywidualnych kosztów 
uzyskania mieszkania, zwiększenie powierzchni mieszkania, funkcjonowania w 
mniejszej gęstości zabudowy oraz większy udział terenów zielonych powiązanych z 
niskim poziomem hałasu. Te dodatnie cechy są powiązane z koniecznością ponoszenia 
dodatkowych, indywidualnych kosztów funkcjonowania np. związanych z ceną paliwa, 
czasem potrzebnym na codzienne pokonywanie odległości miedzy miejscem pracy, 
nauki oraz zamieszkania. W społecznym ujęciu występuje wzrost kosztów 
funkcjonowania zbiorowości miejskiej, wzrost zagrożenia środowiska przyrodniczego, 
zwłaszcza obszarów chronionych w pobliżu miast. Procesy suburbanizacji prowadzą 
do powstawania nowej formy miasta w postaci „miasta rozproszonego”, „miasta 
sieciowego”, „układu rozmytego”. Są to struktury charakteryzujące się funkcjonalnie 
silnym powiązaniem, ale nie posiadające tradycyjnej zwartości przestrzennej i 
niespełniające kanonów tradycyjnego ładu przestrzennego.  

 Negatywne skutki suburbanizacji można ująć w następujący sposób:15 

• chaotyczność procesu i irracjonalność układów przestrzennych, 

• dysproporcje między rozwojem zabudowy a infrastrukturą techniczną, 

• niedorozwój usług lokalnych, 

• dewastacja krajobrazu, brzydota zabudowy. 
 Opisane konsekwencje wynikają z rozproszonej suburbanizacji. Według Urban 

Sprawl and Smart Growth Study Art. jest nią każda zmiana w sposobie użytkowania 
przestrzeni poza terenem centralnego miasta która: 

                                                      
14 A. Flint, This land. The battle over sprawl and the future of America, John Hopkins 
University Press, Baltimore, 2006, s. 67. 
15 Z. Zuziak, Strefa podmiejska w architekturze miasta. W stronę nowej architektoniki regionu 
miejskiego, w: Problem suburbanizacji, red. Lorens P. (red), Biblioteka Urbanisty 7, 
„Urbanista”, Warszawa 2005, s.10. 
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• prowadzi do częściowego rozproszenia budownictwa mieszkaniowego lub 
usługowego, 

• utraty otwartej przestrzeni, 

• utraty wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych, 

• może skutkować podwyższonymi wydatkami publicznymi na infrastrukturę, 
instytucje publiczne lub transport. 

 Zjawiska te można mierzyć za pomocą szeregu wskaźników: niskiej gęstości 
zabudowy, braku ciągłości użytkowania ziemi, nierównomiernie rozmieszczonej 
zabudowy i miejsc pracy, nadmiernego oddalenia miejsc zamieszkania i pracy od 
centrów usługowych, małego zróżnicowania użytkowania ziemi na jednostkę 

powierzchni, dużej odległości miedzy różnymi formami użytkowania ziemi.16 
 Proces suburbanizacji nabrał charakteru żywiołowego ponieważ obecne regulacje 
nie traktują regionów miejskich jako pewnych całości przestrzennych wymagających 
kompleksowego rozwoju. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z założenia ma być narzędziem polityki przestrzennej prowadzonej w 
gminie, jest dokumentem obowiązkowym. W rzeczywistości odgrywa jedynie rolę 
dokumentu wewnętrznego. Nie pełni funkcji dawnego planu ogólnego, nie jest 
modelem zagospodarowania przestrzennego gminy, nie zawiera żadnych podstaw 
prawnych dla respektowania zawartych w tym dokumencie ustaleń. Z założenia 
studium powinno wskazywać tereny dla których należy opracować miejscowe plany 
zagospodarowania, ale one nie są obowiązkowe i gmina nie musi ich posiadać. W 
praktyce podstawą do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest albo wykonany 
na zamówienie przez inwestora miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
albo decyzja administracyjna o ustaleniu warunków zabudowy terenu pozwalająca na 
dokonanie zamierzonych zmian. Umożliwia to na zmianę funkcji danego obszaru. 
Sprawowanie kontroli nad tym procesem wymaga posługiwania się narzędziami 
prawno-administracyjnymi i planistycznymi, a drugiej strony zmusza do 
wykorzystania koncepcji governace, co oznacza współpracę władz lokalnych i 
regionalnych, partycypację lokalnych społeczności, przyciągania do pewnych 
lokalizacji deweloperów i przemyślanej dystrybucji środków publicznych na 
rozbudowę infrastruktury. Procesy związane z miastem rozproszonym mogą 
przyczyniać się do podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów 
metropolitalnych, dlatego interwencja administracyjna jest bardzo trudna. Kluczowe 

                                                      
16 G. Galster, R. Hanson, M. R. Ratcliffe, H. Wolman, S. Coleman, Wrestling sprawl to the 
ground: defining an elusive concept, „Housing Policy Debate” 2001, nr 12, s. 690. 
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znaczenie ma partycypacja lokalnych społeczności, partnerstwo i współdecydowanie 

zainteresowanych podmiotów w ramach koncepcji governance.17 
 Do wykorzystania są narzędzia o charakterze indykatywno-kontrolnym zawierające 
planowanie przestrzenne służące kontroli intensywności zagospodarowania (liczba i 
charakter funkcji, gęstość zabudowy, preferowanie wielofunkcyjności oraz sukcesja 
funkcji, a nie zagospodarowanie nowych terenów, uzależnienie podjęcia kolejnej 
inwestycji od wyposażenia w infrastrukturę). Kolejnym narzędziem są instrumenty 
ekonomiczne w postaci podatków lub subsydiów. Ich celem jest zniechęcenie do 
zamieszkania w strefie rozproszonej suburbaniazacji oraz zmniejszenie nadmiernej 
rozpiętości w kosztach uzyskania mieszkania oraz jakości życia między miastem a 
strefą podmiejską. Wymienić trzeba również inwestycje publiczne powiązane z 
planami rozwojowymi i wizją rozwoju gospodarczego danego obszaru. Do dyspozycji 
są również instrumenty „miękkie” takie jak: przekonywanie za partycypacją w 
procesie decyzyjnym lokalnych społeczności, edukacja mieszkańców i radnych 
związana ze znaczeniem zrównoważonego rozwoju, rozpowszechnienie nowych form 
zarządzania rozwojem i większe uspołecznienie procesu planowania przestrzennego. 
Wspomagająco można stosować bieżący monitoring połączony z regularnym 
przekazywaniem do publicznej wiadomości stanu i możliwości dalszego 
zagospodarowania przestrzeni.   
 
3. Suburbanizacja jako proces ograniczaj ący zrównowa żenie miasta 

 Zachodzący proces suburbanizacji jest niekorzystny z ogólnogospodarczego punktu 
widzenia. Przedmiotem zainteresowania stało się zjawisko pojawiania się form 
przestrzennych miasta oraz form życia miejskiego poza miastem centralnym, na 
terenach sąsiadujących. Cechą charakterystyczną była zmiana sposobu użytkowania 
ziemi. Proces suburbanizacji występuje również w procesie zespalania funkcjonalnego 
obszarów podlegających suburbanizacji z miastem centralnym. Proces ten polega na 
przekształcaniu terenów wiejskich w tereny miejskie, a z drugiej strony jest to proces 
intensyfikacji i zagęszczania już użytkowanych nierolniczo terenów. Mianem 
suburbanizacji określa się również tylko proces decentralizacji w regionie miejskim 
polegający na przemieszczaniu się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta 
centralnego do strefy podmiejskiej. Przez to pojęcie rozumie się również proces 

                                                      
17 M. Lackowska, Metropolitan governance In Poland: is voluntary cooperation condemned to 
failure?, w: J. E. Klausen, P. Świaniewicz Cities in city regions. Governing the diversity. 
European Urban Research Association, Warsaw Uniwersity, Warszawa 2007, s. 141. 
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urbanizacji strefy podmiejskiej oraz urbanizacji wsi.  Szczególnie groźną formą jest 
rozlewanie się miasta (urban sprawl) oznaczające zagospodarowanie obszarów 

wiejskich poza zwartą strefą podmiejską.18 Samo rozszerzanie się strefy miejskiej nie 
jest najgroźniejsze, zasadniczy problem tkwi w żywiołowości procesów, zasadniczo 
bez logiki wewnętrznej i przygotowanych planów. Proces ten łączy się z tendencją do 
unikania zwartych skupień w planowaniu i budowie miast. Składają się na niego 
poszczególne decyzje mieszkańców i podmiotów gospodarczych, których podstawą 
jest dążenie do realizacji własnych interesów. Suburbanizacja jest efektem procesów 
decentralizacji, w postaci określonego rozkładu przestrzennego procesu wzrostu w 
regionie miejskim. W wyniku zachodzących procesów może dojść do przemieszczenia 
mieszkańców i miejsc pracy do strefy podmiejskiej co w skrajnych przypadkach może 
prowadzić do upadku gospodarczego ścisłego centrum miasta. W efekcie 
suburbanizacja prowadzi do zmiany definicji miasta i  

„burzy europejski koncept miejskości,…istotnie zmienia styl życia 
miejskiego,…kwestionuje reguły geometrii, którym przez wieki podporządkowano 
struktury przestrzenne miast europejskich,…przyjmując za jego istotne kryterium 

zwartość przestrzenną”19 
  W procesie suburbanizacji biorą udział następujące podmioty: 

• indywidualni mieszkańcy realizujący swe cele mieszkaniowe w sferze 
podmiejskiej, których decyzje podyktowane często względami ekonomicznymi 
nie uwzględniają późniejszych kosztów funkcjonowania w sferze podmiejskiej, 

• podmioty gospodarcze zlokalizowane w strefie podmiejskiej, dla których takie 
umiejscowienie odpowiada warunkom  produkcyjnym oraz minimalizacji 
założonych kosztów, 

• deweloperzy mieszkaniowi poszukują nowych terenów inwestycyjnych przy 
założeniu ograniczania kosztów zakupu działki, co w efekcie pozwala na 
obniżenie ceny gotowego mieszkania, 

• właściciele nieruchomości zmieniający przeznaczenie gruntów z obszarów 
rolnych na tereny inwestycyjne, 

                                                      
18 A. Lisowski, M. Grochowski, Proces suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i 
konsekwencje, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, 
Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008, s. 221. 
19 Z. Zuziak, Strefa podmiejska w architekturze miasta. W stronę nowej architektoniki regionu 
miejskiego, w: Problem suburbanizacji, P. Lorens (red), Biblioteka Urbanisty 7, „Urbanista”, 
Warszawa 2005, s. 17. 
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• samorządy terytorialne widzące w nowych podmiotach gospodarczych oraz w 
nowych mieszkańcach przyszłych podatników. 

 
4. Suburbanizacja a ład przestrzenny 

 W większości przypadków suburbanizacja łączy się z brakiem ładu przestrzennego. 
Osiąganie ładu przestrzennego jest procesem docelowym. Suburbanizacja jest 
określana jako zjawisko negatywne związane z zagospodarowaniem terenów. W 
Polsce kluczowymi czynnikami wpływającymi na spontaniczny rozwój procesów 

suburbanizacji są:20 

• możliwość swobodnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przy 
dominujących preferencjach dla „domu z ogrodem”, 

• brak koordynacji polityki przestrzennej w obrębie wielkich miast i obszarach 
metropolitalnych, 

• dążenie deweloperów i inwestorów do zagospodarowania terenów łatwiej 
dostępnych ze względu na jakość i cenę. 

 Ład przestrzenny powiązany jest z kategorią dobra wspólnego lub interesu 
zbiorowego. Wymaga stosowania kompromisu łączącego niezwykle zróżnicowane 
interesy. Ład przestrzenny wymaga wprowadzenia rozstrzygnięć w sferze planowania i 
gospodarce przestrzennej oraz szerokiego udziału społeczności zamieszkałej na danym 
obszarze. Socjologowie przypisują kreowanie ładu przestrzennego ładowi 
społecznemu, w którym identyfikacja z miejscem zamieszkania i poczucie tożsamości 

terytorialnej odgrywają istotne znaczenie.21 W definicjach ładu podkreśla się porządek 

i harmonię w kształtowaniu przestrzeni między poszczególnymi składowymi.22 
Koncepcja ładu łączy się z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ład przestrzenny jest 
jednym ze składników rozwoju zrównoważonego, obok ładów ekonomicznego, 

społecznego, ekologicznego i instytucjonalno-politycznego.23 Ład przestrzenny bywa 
łączony z kryterium estetycznym oraz funkcjonalnością przestrzenną powiązaną z 
dostępnością określonych funkcji. Powiązany jest również z utrzymaniem harmonii 

                                                      
20 P. Lorens, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, w: Problem 
suburbanizacji, P. Lorens (red.), Biblioteka Urbanisty 7, Warszawa 2005, s. 37. 
21 B. Jałowiecki, Ład społeczny, ład przestrzenny, Biuletyn KPZK PAN, nr 205, Warszawa 
2003, s. 51. 
22 G. Gorzelak, Szkic o wymiarach ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, nr 205, 
Warszawa 2003, s. 60. 
23 L. Mierzejewska, Rozwój zrównoważony jako kategoria ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK 
PAN nr 205, Warszawa 2003, s. 130. 
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krajobrazowej, która zawiera w sobie uporządkowane zagospodarowanie oraz ochronę 
tożsamości kulturowo-środowiskowej. Istnienie ładu przestrzennego może stać się 
czynnikiem rozwoju, miarą konkurencyjności jednostki terytorialnej w przyciąganiu 
innowacji, kapitału i kwalifikowanych kadr.  
 
5. Optymalna struktura miasta 

 Cechą charakterystyczną dla zrównoważonego osiedla i jego przestrzeni jest 
kształtowanie struktury zabudowy w sposób intensywny wraz z funkcjami 
mieszkalnymi i usługowymi, Takie rozwiązanie sprzyja właściwej strukturze i 
nasileniu transportu. Kładzie nacisk na ruch pieszy i zapewnia mieszkańcom dostęp do 
terenów zielonych i rekreacyjnych. Istotna rola przypada dobremu zarządzaniu, do 
którego powinni czynnie włączyć się mieszkańcy.  
 Zrównoważona przestrzeń może być określana za pomocą pojęcia walking distance. 

Przestrzeń taka zawiera w sobie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej 
wszelkie potrzebne usługi i miejsca pracy w połączeniu z miejscami rozrywki i 
odpoczynku. Według R. Rogersa i A. Powera podstawowe punkty handlowe, obiekty 
infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe), ośrodki zdrowia, 
obiekty sportowe, miejsca zielone np. parki powinny być zlokalizowane w promieniu 

do 800 m od każdego miejsca zamieszkania.24 Odległość taką pokonujemy w 10 minut 
pieszo. W dalszej odległości są lokalizowane obiekty, z których korzysta mniejsza 
liczba osób np. szkoły średnie, uczelnie wyższe, centra kultury i sportu, centra 
handlowe, obiekty sakralne oraz duże kompleksy parkowe. Jeśli uwzględnimy wyżej 
wymienione warunki to otrzymamy osiedle w ramach którego możliwe będzie 
zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb mieszkańców przy poruszaniu się w 
ramach niewielkiego obszaru. Osiedla o cechach zrównoważonych odznaczają się 
estetyką, praktycznością, wysokim stopniem bezpieczeństwa. Są połączone z 

otaczającą przyrodą oraz muszą spełniać oczekiwania mieszkańców.25 Zrównoważony 
rozwój wymaga wyposażenia w zieleń, zarówno tradycyjną np. trawniki, ale również 
nowoczesną „pionową” tzn. pnącza, zielone dachy. 
 Obszar o dużej gęstości zaludnienia i wyższej gęstości zabudowy sprzyja 
osiągnięciu korzyści ekonomicznych polegających na niższych kosztach budowy i 
utrzymania infrastruktury, niższych kosztach transportu oraz możliwościach 

                                                      
24 R. Rogers, A. Power, Cities for a small country, Faber and Faber, London 2000, s. 14. 
25 P. Urbański, M. Jeleniewska, Zrównoważony rozwój w obrębie osiedli mieszkaniowych, 
„Zieleń miejska” 2013, nr 3. 
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zachowania w niezmienionym kształcie większych obszarów zielonych: parków, 
terenów uprawowych, lasów, terenów chronionego krajobrazu. Zastosowanie takich 
rozwiązań sprawia, że przestrzeń miejska staje się bardziej atrakcyjna i funkcjonalna 

dla osób z niej korzystających.26 W ujęciu ogólnym nowe układy osadnicze powinny 
mieć zabudowę bardziej zwartą, zróżnicowane funkcje, wielofunkcyjne budynki, 
atrakcyjne formy zabudowy, lokalne miejsca pracy, układ ulic zapewniający dobrą 
dostępność oraz rozwinięty transport publiczny.  
 

* 
 Ujęcie miasta w kontekście rozwoju zrównoważonego wynika z jego złożoności, 
zarówno wewnętrznej na którą składają się relacje wewnętrzne, jak i bogatych relacji z 
otoczeniem. Miasto zbudowane jest z wielu elementów o różnorodnym charakterze 
cechujących się dużą koncentracją przestrzenną oraz wysokim dynamizmem 
funkcjonowania. Istnienie relacji zewnętrznych miasta z otoczeniem umożliwia jego 
funkcjonowanie poprzez transport dóbr i usług oraz pozbycie się odpadów. 
Pojawiające się konflikty wewnątrz relacji mogą prowadzić do trudności w 
funkcjonowaniu organizmu miejskiego.  
 Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości nie ustanie presja na 
pozyskiwanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Realizacja inwestycji w 
znacznym oddaleniu od centrów miast umożliwia obniżenie kosztów budowy, lecz z 
drugiej strony powstają problemy z niedość rozwiniętą infrastrukturą. Jednak 
aglomeracja ze swej definicji jest systemem sterowalnym i można mieć nadzieję, że 
zastosowanie działań naprawczych może przynieść poprawę sytuacji.  
 Wszelkie działania w sferze swobody osiedlania się mają charakter delikatny. 
Kluczowe znaczenie w przypadku Polski ma racjonalizacja przestrzeni, minimalizacja 
potrzeb transportowych, zwiększenie roli transportu publicznego oraz tworzenie 
systemów obszarów chronionych. Zrównoważona forma miasta ma zwartą strukturę 
dzięki wysokiej gęstości zabudowy i jej zwartości, odznacza się rewitalizacją obszarów 
problemowych oraz zwiększeniem różnorodności miasta poprzez dostępność mieszkań 
dla różnych grup społecznych. Charakteryzuje się też różnorodnością użytkowania 
poszczególnych obszarów. Istotne znaczenie ma funkcjonowanie różnych form 
zagospodarowania terenu, rozwijanie zrównoważonych form transportu (z priorytetem 
dla transportu publicznego), prawidłowo rozwinięty system zieleni miejskiej oraz 
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optymalne zarządzanie energią i wodą. Ponadto należy uwzględnić ogólne 
kształtowanie ładu przestrzennego, a w nim ładu urbanistycznego i architektonicznego. 
 Zasadnicza rola w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego miasta przypada 
władzom samorządowym. Podstawowymi narzędziami kształtowania rozwoju 
zrównoważonego miasta jest strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego i polityka przestrzenna zdefiniowana w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania miasta, a realizowana przez plany miejscowe. 
Kształtowanie ładu przestrzennego w mieście wymaga ustalenia kierunków rozwoju 
przestrzennego miasta, oszczędnego gospodarowania przestrzenią, dążenie do 
wielofunkcyjności poszczególnych obszarów oraz kształtowania tożsamości miasta 
jako całości i poszczególnych jego części.  
 Można się spodziewać, że dalszy rozwój gospodarczy Polski będzie sprzyjał 
wzrostowi wykształcenia społeczeństwa i jego zamożności. Prowadzić to będzie do 
zwiększenia możliwości wyboru miejsca zamieszkania oraz zwiększenia ruchliwości 
przestrzennej i wzrostu standardów zaspokojenia różnych potrzeb. Procesy te mogą 
przyczyniać się do pogłębiania procesów urbanizacyjnych. 
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