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WPROWADZENIE 

Minęło już 15 lat polskiej transformacji do gospodarki rynkowej, choć tak naprawdę, to 
im bardziej jest ona zaawansowana, tym wyraźniej widać, że źródła transformacji sięgają 
jeszcze bardziej wstecz - przed rok 1989, który jednakże powszechnie i nie bez powodu 
uważany jest za przełomowy z punktu widzenia tworzenia nowego systemu ekonomicz
nego, społecznego i politycznego. Nie ulega wszak wątpliwości, że relatywnie lepsze 
funkcjonowanie polskiej gospodarki podczas minionego piętnastolecia 1990-2004 w du
żej mierze jest także funkcją wcześniejszych, rynkowo zorientowanych reform systemo
wych, zwłaszcza tych z lat 1982-89, ale i te jeszcze wcześniejsze - z dekady lat siedem
dziesiątych - też nie były bez znaczenia. Aczkolwiek zakończyły się one z punktu widzenia 
celu, który sobie stawiały niepowodzeniem. Nie przyniosły bowiem naonczas zakłada
nych skutków. Jednakże ich spuścizna miała istotny wpływ na dalsze zmiany, już w czasie 
epoki, którą określamy jako czas wielkiej rynkowej transformacji. Widać to szczególnie 
ostro, jeśli tylko skonfrontujemy dynamikę przemian ustrojowych i produkcji - a także 
konsumpcji i inwestycji -w Polsce z wieloma innymi krajami. Te z nich, które parały się 
rynkowymi reformami jeszcze w epoce centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej 
- nie tylko Polska, ale również Węgry czy też nie wikłające się później, w latach dziewięć
dziesiątych, w lokalne konflikty etniczne i militarne republiki byłej Jugosławii, zwłaszcza 
Słowenia - radzą sobie dużo lepiej. Produkcja przestała w nich spadać wcześniej niż 
w pozostałych krajach regionu. Szybciej zatem przeszły z fazy transformacyjnej recesji 
czy wręcz depresji do fazy wzrostu gospodarczego. 
Wzrost ten odmiennie przebiegał w różnych krajach posocjalistycznych, o czym szeroko 
piszę w innym miejscu1. W szczególności różnice te uwidaczniają się przy porównaniu 
dynamiki recesji - ożywienia - wzrostu posocjalistycznych krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej (wraz z trzema poradzieckimi republikami nadbałtyckimi) z gospodarkami 
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). 

Cechuje go również zmienność dynamiki w kolejnych okresach w danym kraju. Doty
czy to także Polski, która przeszła kolejno: 
- od okresu „szoku bez terapii" w latach 1990-93; 
- poprzez fazę bardzo szybkiego wzrostu podczas realizacji Strategii dla Polski w latach 

1994-97 (w sumie PKB, realnie licząc, zwiększył się aż o ok. 28% na mieszkańca); 
- do szkodliwego przechłodzenia gospodarki w okresie 1998-2001, co sprowadziło tem

po wzrostu PKB z 7,5% w II kwartale 1997 r. do mizernego 0,2% w IV kwartale 2001 r.; 
- po zapoczątkowaną w II połowie 2002 r. nową polityką przemysłową i stosownymi refor

mami finansów publicznych fazę Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej 
i przyspieszenia tempa wzrostu2. Doprowadziła ona już w I kwartale 2004 r. do tempa 

1 Zob. Grzegorz W. Kołodko, Globalizacja a perspektywy rozwoju gospodarczego w krajach posocjalistycznych, 
TNOiK, Toruń 2001. 

2 Szerzej na temat istoty tej polityki zobacz Grzegorz W. Kołodko, O naprawie naszych finansów, TNOiK 
Toruń 2004. 

http://kolodko.tiger.edu.pl


10 GRZEGORZ W. KOŁODKO 

wzrostu PKB w wysokości 6,9%, a więc dynamiki charakterystycznej dla czterolecia 
Strategii dla Polski. 
Na tym tle wyłania się wiele fascynujących pytań zarówno o walorach teoretycznych, jak 

i implikacjach praktycznych. W szczególności trwa debata na temat przyczyn głębokiego 
- niebywałego wręcz w annałach ludzkości w warunkach pokojowych i bez wielkich klęsk 
żywiołowych - załamania poziomu aktywności ekonomicznej i towarzyszącemu temu 
spadkowi produkcji i konsumpcji. 

W Polsce miało to miejsce przede wszystkim na początku lat dziewięćdziesiątych, ale 
także - choć już na daleko mniejszą skalę - na przełomie dekad. Nie ulega już dziś wąt
pliwości i to, że w dużej mierze koszty te były nadmierne i można było ich uniknąć, gdy
by tylko uniknięto błędów popełnionych w trakcie dotychczasowej fazy transformacji3. 
Obecnie wszakże dużo większe znaczenie - zwłaszcza praktyczne - ma odpowiedź na py
tanie, od czego w przyszłości zależeć będzie wzrost w krajach posocjalistycznej transfor
macji? Jak kontynuować budowę instytucji gospodarki rynkowej, aby tempo wzrostu było 
wysokie i by wzrost był trwały? 

Wykres 1. Wzrost PKB w krajach posocjalistycznych. Rok 1989 = 100 

Źródło: EBOR 

Polskie doświadczenie minionych lat pokazuje, że wejść na ścieżkę szybkiego wzrostu 
to jeden aspekt rozwoju, a utrzymanie się na niej przez wiele lat - to druga sprawa. Uda
ło się już przecież wskutek pomyślnej realizacji Strategii realizowanej w połowie minio
nej dekady doprowadzić do oscylującego w pobliżu 7% tempa wzrostu PKB. Ale po czte
rech latach stworzone w ten sposób szanse rozwojowe zostały zaprzepaszczone błędną 
polityką gospodarczą, która rychło doprowadziła do stagnacji. A to dlatego, że zła polity
ka gospodarcza oparta była na błędnych teoriach ekonomicznych, a zarazem niewłaściwe 

' Zob. na ten temat Grzegorz W Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, 
Warszawa 1999 oraz Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004. 
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sprecyzowane były cele tejże polityki. Bardziej bowiem troszczyła się ona o pewne party
kularne interesy niż o dobro ogółu i makroekonomiczny zrównoważony i dynamiczny roz
wój. Jest to nauczka także na przyszłość - i tę bliższą, i tę dalszą. 

Tę bliższą, gdyż powtórne rozpędzenie gospodarki w latach 2003-04 samo z siebie by
najmniej nie gwarantuje utrzymania wysokiego tempa na dłuższą metę. To jest uzależ
nione od wielu czynników, nade wszystko zaś od prowadzenie właściwej polityki rozwoju 
w oparciu o Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej*. W strategii długofalowego 
rozwoju trzeba także umiejętnie wykorzystać szansę wynikającą z integracji z Unią Eu
ropejską. Co więcej, trzeba mieć też prowzrostową koncepcję włączania się do szerszego 
układu, jakim jest globalizująca się gospodarka. 

Tę dalszą, gdyż nawet jeśli uda się podczas kilku kolejnych lat - powiedzmy w okre
sie 2005-07 - utrzymać relatywnie wysoką stopę wzrostu, to wcale jeszcze nie zapewnia 
kro-czenia po ścieżce wzrostu PKB rzędu 5-7% w następnych latach. A jest to nie tylko 
pożądane, ale i możliwe. Pod warunkiem wszakże, że prawidłowa będzie polityka dal
szych zmian instytucjonalnych i reform strukturalnych. Umiejętnie będzie prowadzona 
polityka finansowa sprzyjająca równowadze ekonomicznej i formowaniu się rodzimego ka
pitału, doceniane będzie znaczenie inwestycji w kapitał ludzki i rozwój twardej infrastruk
tury gospodarczej. To wszystko jest możliwe, ale to wszystko jest zarazem niepewne. To 
zależy od naszej wiedzy, od jakości polskiej klasy politycznej, od funkcjonowania polskiej 
demokracji. Niestety, wiele zjawisk pojawiających się na tych obszarach nie nastraja opty
mistycznie. Tym bardziej trzeba starać się stawiać właściwe pytania i poszukiwać na nie 
trafnych odpowiedzi. I taką właśnie próbę podejmujemy w tej książce. 

W pewnym sensie stanowi ona kontynuację wcześniejszego projektu badawczego reali
zowanego przez Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER 
(www.tiger.edu.pl) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź
mińskiego w Warszawie (www.kozminski.edu.pl) w roku 2002. Jego efektem jest praca 
zbiorowa znakomitego grona ekonomistów i ekspertów5. Przyznać wszak muszę, że szcze
gólnych kłopotów autorom nastręczała próba wydłużenia perspektywy czasowej prowadzo
nych analiz i projekcji procesów rozwojowych oraz dokonywanych w ich ramach prognoz. 
O przyszłości pisać bowiem nie jest łatwo. Jednakże trzeba takie wysiłki podejmować, sta
rając się możliwie daleko wydłużać perspektywę czasową, gdyż wtedy widać jeśli nie lepiej 
i wyraźniej, to na pewno inaczej i ciekawiej. Wtedy dopiero pojawiają się pytania i dylema
ty, które całkowicie gubi z pola widzenia bieżąca polityczna szarpanina, „dojutrkowe" oce
ny i ekstrapolacje przeróżnych analityków, płytkie, doraźne komentarze publicystyczne. 

Kolejną próbą na tym polu jest niniejsza praca. I tym razem jest to przedsięwzięcie nie
łatwe nie tylko ze względu na ogrom podjętych tutaj wątków zarówno stricte ekonomicz
nych i finansowych, jak i społecznych i politycznych, ale właśnie z powodu ryzyka zwią
zanego z wydłużaniem horyzontu czasowego, poza który chcemy spojrzeć. Udaje się to 
z rozmaitym skutkiem, ale z pewnością poszerza i pogłębia pole toczącej się debaty 
o możliwościach i perspektywach rozwojowych polskiej gospodarki. A debata to bez
sprzecznie musi być kontynuowana. 

Część pierwsza książki - „Od czego zależy szybki wzrost gospodarczy i czy jest on 
możliwy w Polsce?" - zawiera cztery rozdziały. W pierwszym z nich omawiam znaczenie 
instytucji dla wzrostu gospodarczego, podkreślając przy okazji fundamentalne znaczenie 

Zob. Grzegorz W Kołodko, O naprawie..., op. cii. 
5 Zob. Grzegorz W Kołodko (redakcja naukowa), Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoty Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002. 

http://www.tiger.edu.pl
http://www.kozminski.edu.pl
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polityki dla ich sprawnego działania oraz aspekt kulturowy prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju gospodarki. W rozdziale drugim - NOWE PODSTAWY MIKROEKONOMII 
I MEZOEKONOMII DŁUGOOKRESOWEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO -
Adam Noga rozpatruje teoretyczne uwarunkowania wzrostu produkcji z punktu widze
nia sfery mikroekonomicznej i mezoekonomicznej, co stanowi także dobry punkt przej
ścia do makroekonomicznych dywagacji Leona Podkaminera w rozdziale trzecim zatytu
łowanym CZY W POLSCE JEST MOŻLIWY SZYBKI I DŁUGOTRWAŁY ROZWÓJ? 

W możliwość taką autor powątpiewa, argumentując na rzecz swojej linii rozumowania 
tak od strony uwarunkowań procesów rozwojowych w naszym kraju, jak i z perspektywy 
porównań międzynarodowych. Trzeci rozdział ma charakter specyficzny, podejmuje 
w nim bowiem próbę odpowiedzi na pytanie, co wynika z przemian minionych lat dla ko
lejnego piętnastolecia Władysław Baka, który odegrał znaczną rolę podczas historycznych 
obrad Okrągłego Stołu wiosną 1989 r. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony jest roz
dział EKONOMICZNE IDEE OKRAGŁWGO STOŁU PO PIĘTNASTU LATACH. 
WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ. W rozdziale piątym DEFICYT ZAUFANIA A ZRÓW
NOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY Juliusz Gardawski zastanawia się nad obiek
tywnymi ograniczeniami dynamicznego wzrostu, zwracając uwagę na bariery i specyficz
ne wąskie gardła, jakie w tym zakresie powoduje deficyt, którym ekonomiści z rzadka się 
zajmują, a mianowicie - brak zaufania społeczeństwa do klasy politycznej i prowadzo
nych przez nią polityk. 

Część drugą - „Rola kapitału zagranicznego i wymiany międzynarodowej w stymulo
waniu wzrostu" - otwiera rozdział Danuty Hubner zatytułowany WPŁYW CZŁONKO
STWA W UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST GOSPODARCZY POLSKI. Przekonuje 
ona o istotnym i pozytywnym wpływie konwergencji systemowej oraz integracji z Unią Eu
ropejską (UE) na długookresową dynamikę rozwojową, akcentując w tym kontekście zna
czenie wzmocnienia instytucjonalnego naszej gospodarki, korzyści skali z włączenia się do 
wspólnego obszaru ekonomicznego 25 państw UE oraz dopływ dodatkowego kapitału 
współfinansującego naszą ekspansję ekonomiczną. W kolejnym rozdziale pt. WPŁYW WY
MIANY MIĘDZYNARODOWEJ NA WZROST GOSPODARCZY (PERSPEKTYWA 
DŁUGOOKRESOWA) Grzegorz Wojtowicz wpierw wydłuża horyzont dokonywanych 
analiz i ocen daleko wstecz, retrospektywnie, aby stąd między innymi wyprowadzać swoje 
prospektywne - i optymistyczne - rozważania. W rozdziale ósmym Witold Małecki, w nie
co krótszym horyzoncie czasu, sięgającym przełomu tej i następnej dekady, omawia IM
PLIKACJE KONWERGENCJI WALUTOWEJ DLA TEMPA WZROSTU GOSPODAR
CZEGO. Wykazuje on, że wprowadzenie Polski do obszaru euro i euro do Polski - ze 
względu na obniżenie na trwale kosztów finansowych ponoszonych przez przedsiębior
ców i całą gospodarkę oraz wyeliminowanie ryzyka kursowego w handlu z naszymi najważ
niejszymi partnerami - będzie kolejnym czynnikiem poprawy efektywności (a więc i wzro
stu gospodarczego. Tę część książki wieńczy tekst Hanny Sokół zatytułowany FUNKCJO
NOWANIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZ
NEGO A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozpatruje ona złożoność tego 
zagadnienia, pokazując zarówno dobre, jak i złe strony penetracji naszej gospodarki naro
dowej - a konkretnie jej sektora finansowego - przez firmy zagraniczne i globalne. 

Część trzecia - „Praworządność a rozwój społeczno-gospodarczy"- zawiera tylko dwa 
rozdziały, ale za to bardzo ważne. Dotyczą one aspektów prawnych, co przecież bardzo sil
nie wiąże się z warstwą instytucjonalną funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Wpierw 
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Cezary Kosikowski w rozdziale POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA DŁU
GOOKRESOWEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO I DYNAMICZNEGO ROZ
WOJU GOSPODARCZEGO POLSKI PRZEZ PRAWO wykazuje, że - niestety - moż
liwości te są dość marne. A to ze względu na zlą jakość tegoż prawa, ze względu na swoiste 
„psucie państwa". Podobnie negatywne - nawet bardzo negatywne - oceny co do stanu 
prawa i jego niekorzystnego wpływu od strony instytucjonalnej na naszą gospodarkę 
formułuje Elżbieta Chojna-Duch w rozdziale ŁAD PRAWA GOSPODARCZEGO 
CZYNNIKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO. W istocie rozważania te bardziej do
wodzą występowania „nieładu" niż „ładu" prawnego - z wszystkimi tego implikacjami 
dla wzrostu i rozwoju. 

Część czwarta tomu nosi tytuł „W poszukiwaniu kapitału i źródeł finansowania" 
i składa się z kolejnych pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich ZNACZENIE FUNDU
SZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA STYMULOWANIA 
TRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE Jacek Szlachta pokazuje, 
jak znaczną szansę na wspomaganie finansowania procesów rozwojowych - zwłaszcza 
w ujęciu regionalnym - stwarza nasze członkostwo w Unii Europejskiej, pokazując zara
zem, jakie warunki muszą być spełnione, aby szansa pozyskania dodatkowych środków 
została dobrze wykorzystana. Katarzyna Duczkowska-Małysz zatytułowała swoje rozwa
żania WIEŚ I ROLNICTWO W KONTEKŚCIE WSPÓLNYCH POLITYK UNII EU
ROPEJSKIEJ. STRATEGICZNE KONSEKWENCJE INTEGRACJI DLA PRZEMIAN 
STRUKTUR GOSPODARZCYCHI PRZYSPIESZENIA WZROSTU. I tutaj przeplata
ją się wątki z jednej strony wskazujące na nowe, dodatkowe szanse, jakie pojawiają się 
w związku z przystąpieniem do UE, z drugiej zaś podkreślające konieczność dokonania 
wielu reform strukturalnych własnym wysiłkiem, bez czego te szanse mogą zostać za
przepaszczone. EFEKTYWNOŚĆ WARSZAWSKIEJ GIEŁDY W ZASILANIU POL
SKIEJ GOSPODARKI ocenia - i to pozytywnie - Andrzej Sopoćko, zwracając uwagę na 
jej kompatybilność wobec innych instytucji i sposobów pozyskiwania kapitałów niezbęd
nych do finansowania rozwoju. W kolejnym rozdziale Jan Monkiewicz rozważa kwestię 
FUNDUSZE EMERYTALNE A PRZYSPIESZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
KRAJU. Zwraca on przy tym szczególną uwagę na wykorzystanie tzw. długiego pieniądza, 
czyli długoterminowych oszczędności lokowanych w tych funduszach do ewentualnego 
finansowania projektów o długim okresie zwrotu, zwłaszcza inwestycji infrastruktural
nych. Tę część tomu zamyka Adam K. Prokopowicz, pisząc o możliwościach kombinacji 
środków prywatnych i publicznych również pod kątem finansowania inwestycji infra
strukturalnych. Rozdział jego autorstwa PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRAWNE JA
KO INSTRUMENT OGRANICZANIA WĄSKICH GARDEŁ INFRASTRUKTURAL
NYCH podkreśla możliwości przyspieszenia tą drogą realizacji inwestycji przede wszyst
kim w obszarze transportu i budowy dróg. 

Część piąta - „Finanse publiczne a wzrost gospodarczy" - otwiera rozdział Danuty 
Gotz-Kozierkiewicz POLITYKA FISKALNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY CZŁON
KOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ, w którym autorka analizuje implikacje zmian insty
tucjonalnych wynikających z naszej integracji z innymi krajami w ramach UE dla syste
mu i polityki budżetowej, w tym zwłaszcza podatkowej. Większość niezbędnych zmian 
dokonana została już przed akcesją. Natomiast teraz następuje faza pewnych nieodzow
nych przewartościowań co do celów tej polityki. Pojawiają się także nowe ograniczenia 
w swobodzie jej prowadzania, co wynika z wymogów Unii Europejskiej. Na tym też tle 
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w rozdziale zatytułowanym POLITYKA FISKALNE W POLSCE. STYMULATOR 
WZROSTU CZY ŹRÓDŁO PROBLEMÓW Jacek Tomkiewicz rozważa mechanizmy, 
cele i bariery budżetowej redystrybucji dochodu narodowego dla dynamiki gospodarczej. 
Z jednej strony wskazuje on na potencjalne możliwości wykorzystania instrumentów fi
skalnych do formowania się kapitału i finansowania projektów rozwojowych, z drugiej na
tomiast krytycznie ocenia praktyczne możliwości istniejące na tym polu, zwłaszcza ze 
względu na stan sceny politycznej i zaniechania oraz opóźnienia w realizacji Programu 
Naprawy Finansów Rzeczypospolitej. Pod kątem realizacji określonych wątków tego fun
damentalnego programu reform i rozwoju swoje rozważania prowadzi także Marta Po
stula w rozdziale EFEKTYWNE ZARZĄDZANIA FINANSAMI SEKTORA PUBLI
CZNEGO JAKO CZYNNIK DŁUGOTRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO. 
Autorka, mając także doświadczenie praktyczne, pokazuje, jakie warunki muszą być 
spełnione, aby finanse publiczne jawiły się nam nie tylko, czy nie przede wszystkim, 
jako kanał redystrybucji dochodów, ale także jako ważka dźwignia rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Wreszcie część tę dopełnia rozdział autorstwa Macieja Mekińskie-
go ZADANIA ORAZ SYSTEMY DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO A ROZWÓJ REGIONALNY W PERSPEKTYWIE KILKU
LETNIEJ. 

Wątek rozwoju samorządności — a nie może to mieć miejsca bez wzmocnienia ich po
zycji finansowej - ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia ekspansji lokalnej i regio
nalnej przedsiębiorczości, co w sposób oczywisty przekłada się na ogólną dynamikę go
spodarczą. Ten aspekt polityki rozwojowej jest szczególnie eksponowany w Programie 
Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, tutaj zaś znajduje swoją konkretyzację w ujęciu 
finansowo-prawnym. 

Część szósta i ostatnia wolumenu zatytułowana jest „Rozwój przedsiębiorczości i po
stęp naukowo-techniczny jako niezbędne warunki szybkiego wzrostu gospodarczego". 
Zawiera on dwa kolejne - już dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi - rozdziały. 
TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA JAKO WARUNEK ROZWOJU GOSPO
DARKI W POLSCE - to tytuł rozważań Ewy Okoń-Horodyńskiej. Akcentuje ona znacze
nie postępu technicznego i technologicznego oraz potrzebę autentycznego pchnięcia 
struktury realnej i rozwiązań systemowych oraz preferencji polityki gospodarczej w stronę 
„gospodarki opartej na wiedzy". 

Na końcu tomu znajduje się rozdział Marcina Piątkowskiego zatytułowany TECH
NOLOGIE INFORMATYCZNE DŹWIGNIĄ ROZWOJU POLSKI? Autor nie bez ko
zery stawia tutaj znak zapytania, gdyż wiele jeszcze warunków - instytucjonalnych, 
strukturalnych, kadrowych i finansowych - musi być spełnionych, aby sektor tzw. nowej 
gospodarki zaiste mógł stać się taką dźwignią. Autor dowodzi jednak, że w rosnącym 
stopniu rolę taką może on pełnić. 

Z całokształtu tych rozważań wynika, że Polska ma szansę na szybki i długotrwały 
wzrost gospodarczy. Udało się już - i to po raz wtóry po osiągnięciach lat 1994-97 - nadać 
jej duży impet rozwojowy. Teraz gra - intelektualna i polityczna, w kraju, na płaszczyźnie 
europejskiej i globalnej - idzie o to, aby na tej ścieżce utrzymać się nie przez lat 4, ale 14 
czy nawet 40. Dopiero wówczas bowiem moglibyśmy mówić o prawdziwym sukcesie stra
tegii rozwoju społeczno-gospodarczego i systemowej transformacji. Sądzę, że są na to 
szanse. Wiem, że nie jest to pewne. Tu zaś pokazujemy, od czego to zależy. 

Ale czy w takie możliwości wieżą autorzy tego tomu? Czy ich wiedza, argumenty, oba
wy skłaniają ich do przekonania, że taki sukces jest możliwy? Szukając odpowiedzi na 
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to pytanie przeprowadziłem pośród grona autorów, których przemyślenia prezentowa
ne są na tych kartach, ankietę. 

Zadane zostały pytania o prognozę wzrostu gospodarczego - mierzonego dynamiką 
PKB na mieszkańca w ujęciu realnym - podczas następnych lat 3, 13 i 30. Zadaliśmy to 
pytanie również grupie studentów, którzy z jednej strony mają inny zakres wiedzy niż 
autorzy tej książki, a z drugiej inną perspektywę czasową - tak do przodu, a więc ina
czej plasowane są na ścieżce czasu ich oczekiwania, jak i do dotu, co oznacza, że z in
nych doświadczeń wywodzą swoje oceny i prognozy. Poniższe trzy wykresy prezentują 
wyniki tej ankiety. Dodatkowo - oprócz średniej dla poszczególnych okresów - przyta
czamy też skrajne oceny w każdym przypadku. 

Wykres 2. Prognoza wzrostu gospodarczego (średnie, roczne tempo wzrostu PKB w cenach sta
łych) w latach 2005-07 

Źródło: Centrum Badawcze TIGER (www.tiger.edu.pl) 

Ciekawe, że rozpiętość prognoz, czyli różnica występująca między skrajnymi optymi
stami i pesymistami, jest aż tak znaczna jak na grono ekspertów. W odniesieniu do pro
gnozy tempa wzrostu na najbliższe 3 lata (2005-07) wynosi ona 5,5 punktu procentowego 
(od 1,5 do 7,0%) w wypadku autorów tej książki i 6 punktów (od 2,0 do 8,0%) w odniesie
niu do grupy studentów. Dla perspektywy kolejnych lat 13 (2005-17) rozstrzał opinii wy
nosi odpowiednio dla autorów i studentów 5,15 i 5,5 punktów procentowych, natomiast 
w horyzoncie pokoleniowym, dla trzydziestolecia 2005-34, aż 7,25 punktów procentowych 
(studenci) i 6,0 (zespół 22 autorów tomu). 

Wiele stąd można wyciągać wniosków. Również i taki, że nie tylko laicy, ale także fa
chowcy i znawcy problemów wzrostu gospodarczego w Polsce mają wiele wątpliwości 
i niejasności co do naszych perspektyw rozwojowych. Rozbieżność opinii bierze się rów
nież i stąd, że wiedząc co od czego zależy i co należy uczynić, aby polska gospodarka kro
czyła długotrwałą ścieżką szybkiego wzrostu gospodarczego, odmiennie kształtują się za
patrywania poszczególnych ekonomistów, finansistów i prawników (a także studentów) 
na to, czy istniejące potencjalnie szanse będą mądrze wykorzystane w praktyce. Oby. 

http://www.tiger.edu.pl
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Część 1 

Od czego zależy szybki wzrost 
gospodarczy i czy jest on możliwy 

w Polsce? 





ROZDZIAŁ I 

Grzegorz W. Kołodko 

INSTYTUCJE I POLITYKA A WZROST GOSPODARCZY 

W sytuacji, kiedy wydaje się, że na temat uwarunkowań i perspektyw wzrostu gospodar
czego zostało powiedziane jeśli nie wszystko, to nadzwyczaj dużo - także w odnośniu do 
Polski (Płowieć et. al. 2001; Kołodko 2002a i 2002b; Owsiak et. al. 2002; Noga 2004) -
warto raz jeszcze zastanowić się nad pewnymi aspektami tego fundamentalnego dla 
funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa fenomenu. Tym bardziej, że podczas gdy jedni 
autorzy wydają się emanować optymizmem, oby uzasadnionym (Kołodko 2001; Wojto
wicz 2004), inni przejawiają raczej pesymizm, też nie pozbawiony racjonalnych podstaw 
(Główczyk 2003; Podkaminer 2004). Nas tu najbardziej interesują czynniki wzrostu oraz 
przyczyny rozbieżności między potencjalnym a rzeczywistym tempem wzrostu gospodar
czego. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka wątków z ob
szaru interakcji między budową i funkcjonowaniem ins tytucji rynkowego systemu 
gospodarczego a uprawianą w ich ramach polityką i skutecznością stosowanych przez nią 
instrumentów, zwłaszcza pod kątem wpływu na długookresową dynamikę produkcji. 
W tym kontekście nasuwa się mnóstwo refleksji. Warto zatrzymać się przynajmniej nad 
niektórymi z nich. 

SKAZANI NA WZROST 

Powyżej pewnego stopnia dojrzałości mechanizmy ekonomiczne powodują, że w dłu
gim okresie na wzrost gospodarczy jesteśmy skazani. Wyjątki potwierdzają tylko regułę, 
choć niektóre z tych wyjątków, te najbardziej długotrwałe (współcześnie zwłaszcza w nie
których biednych państwach subsaharyjskiej Afryki) są dla tamtejszej ludności szczegól
nie dotkliwe. Dzieje się tak ze względu na obiektywne dążenie producentów do maksy
malizacji zysków a konsumentów do lepszego życia. Celów tych w długim okresie nie 
można realizować poprzez redystrybucję stagnacyjnego dochodu narodowego. Aby 
zwiększały się zyski przedsiębiorców i poprawiał standard życia ludności, musi rosnąć 
wolumen produkcji. 

Co ważne, konieczne jest też zabieganie o wzrost gospodarczy przez rządzących poli
tyków. A to dlatego, że jeśli nie ma wzrostu, to i na dłuższą metę nie ma władzy. Przynaj
mniej w państwach demokratycznych. W państwach niedemokratycznych również, tyle 
że władzę można niekiedy utrzymać dłużej, ale za to jej utrata jest później bardziej gwał
towna, interregnum przebiega bardziej chaotycznie, a konsekwencje dla poziomu aktyw
ności gospodarczej są daleko bardziej negatywne. Obserwować to możemy ostatnio np. 
w Zairze, na Haiti czy w Wenezueli. 

Na tym tle doświadczenia państw posocjalistycznej transformacji w porównaniu z in
nymi regionami są relatywnie niezłe. Władzę można przy tym zdobywać (i tracić) tak 
jak na przykład w Polsce - w konstytucyjnych terminach w wyniku demokratycznych 
wyborów - lub też, tak jak na przełomie lat 2003/04 w Gruzji, w wyniku potężnego na
cisku politycznego demonstrującej ulicy (którą - co ciekawe - poparła demokracją 
rządząca się zagranica). Dziać może się wszak i tak, że rządy łakną wzrostu gospodar
czego jak kania dżdżu, ale - niestety - nie potrafią uprawiać skutecznej polityki temu 
celowi służącej. 
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Niestety, zdarzać może się i tak, że polityka gospodarcza - zarówno fiskalna, jak i pie
niężna, tak przemysłowa, jak i handlowa — realizowana przez rząd czy też niezależny odeń 
bank centralny ukierunkowana jest intencjonalnie na realizację innych priorytetowych 
celów, poświęcając na ich ołtarzu dynamikę gospodarczą jako rzecz drugorzędną. Niekie
dy może być to uzasadnione, zwłaszcza w wypadku konieczności utrzymywania lub też 
odzyskiwania wcześniej utraconej równowagi finansowej i gospodarczej. Innym z kolei 
razem - i tak było w Polsce w latach 1998-2001, a na jeszcze ostrzejszą skalę w latach 
1989-92 (Poznański 2000; Kołodko i Nuti 2004) - j e s t to przejawem mylenia środków po
lityki ekonomicznej z jej celami (Kołodko 1999b; Stiglitz 2002). Oczywiście - j a k łatwo 
zgadnąć - autorzy i zwolennicy takiej polityki mają w tej sprawie zdania zgoła odmienne 
(Balcerowicz 1999; MFW 2000). 

Na marginesie, zagadnienie co jest środkiem, a co celem w odniesieniu do procesów 
rozwojowych, godne jest dalszej fundamentalnej debaty. Z punktu widzenia czysto ekono
micznego oczywiste powinno być to, że celem jest rozwój społeczno-gospodarczy, a więc 
nawet sam sensu stricte wzrost gospodarczy. Kształtowanie się takich procesów i kategorii, 
jak budżet, inflacja, prywatyzacja, kurs walutowy, stopy procentowe, podatki, etc. to tylko 
instrumenty realizacji tego nadrzędnego celu. Mylenie jednego z drugim w polityce gospo
darczej wiele kosztuje. Doświadcza tego również Polska, choć podczas minionych piętnastu 
lat szczęśliwie na mniejszą skalę aniżeli inne kraje regionu. W szerszym zaś ujęciu - pa
miętając o tym, że wolność i demokracja są wartościami samoistnymi - powstają dylema
ty, w jakim stopniu i co czemu ma służyć i być podporządkowane. Amartya Sen wydaje się 
nie mieć tutaj wątpliwości i powiada, że ,Wolność to nie tylko pierwszoplanowy cel rozwo
ju, ale także jeden z głównych jego instrumentów" (Sen 2000, s. 10). I to jest słuszne po
dejście, gdyż akcentuje ono pozytywne sprzężenie zwrotne występujące pomiędzy wolno
ścią a rozwojem. Rzecz w tym, że synergia ta objawia się w długim, niekiedy nawet bardzo 
długim okresie. Raz jeszcze trzeba być nader cierpliwym, acz nie wszystkim - ze względu 
na działanie biologicznego zegara - owoców tej cierpliwości jest dane doczekać. 

Czy zatem można - albo w innym ujęciu, czy warto - podporządkowywać wolność i de
mokrację wymogom efektywnej polityki gospodarczej i szybkiego wzrostu produkcji, 
a w ślad za tym - co ważne - także poprawie standardu życia ludności? Takie podejście 
wydaje się dominować na przykład w Chinach i Wietnamie, gdzie w warunkach ograni
czonej demokracji od lat prowadzi się sensowną politykę rozwoju, ale niekoniecznie na 
przykład w Uzbekistanie czy Turkmenistanie, gdzie takiej polityki nie ma. Czy może le
piej jest hołubić wolność i demokrację nawet wtedy, kiedy utrudniają one skuteczną po
litykę wzrostu gospodarczego? A tak właśnie dzieje się między innymi w Polsce, gdzie 
słabość instytucji młodej demokracji politycznej i słabość społeczeństwa obywatelskiego 
utrudnia prowadzenie sensownej polityki rozwojowej i osłabia funkcjonalność z trudem 
budowanych instytucji gospodarki rynkowej. 

Kiedyś powiedziałem, że nie wystarczy mieć ponad 50%, trzeba mieć jeszcze rację. Ale 
i odwrotnie; w warunkach demokracji nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć jeszcze 
większość. Otóż polityka dowodzi niezbicie, że niejednokrotnie merytoryczne racje nie 
trafiają do większości i nie zyskują jej zrozumienia oraz akceptacji. Dzieje się tak również 
dlatego, że wpływowa i opiniotwórcza mniejszość potrafi wykorzystywać niektóre instytu
cje demokracji - choćby media - do narzucania swoich priorytetów jako dominujących. 
Wtedy - cóż za paradoks! - polityka jest demokratyczna, ale jest błędna. Trzeba więc 
w niej trwać tak długo, aż ci co mają większość, będą mieli rację lub też odwrotnie - ci 
co mają rację, zdobędą w demokratyczny sposób większość. To też wymaga nie tylko wie
dzy i kultury, ale czasu i cierpliwości. Nie wszystkim, i nie zawsze jej wystarcza. 
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Problemem głównym tutaj nas interesującym jest tempo wzrostu gospodarczego, roz
kład przyrostów produkcji i elementów absorpcji produktu globalnego na ścieżce czasu, 
a także sposób dystrybucji efektów wzrostu pomiędzy różne grupy społeczne 
i dochodowo-zawodowe oraz na rozmaite przeznaczenia w ujęciu rzeczowym. Nie można 
w tych rozważaniach pomijać również regionalnego aspektu tworzenia i podziału 
dochodu narodowego. To właśnie polityka (re)dystrybucji dochodu narodowego (PKB) 
w czasie i przestrzeni (społecznej i geograficznej) jest bardziej konfliktogenna niż sama 
tylko dynamika produkcji. Niekiedy więcej problemów społecznych i politycznych rodzi 
się w obliczu relatywnie wyższego tempa wzrostu, ponieważ towarzyszy mu redystrybucja 
i w odczuciu wielu bardziej niesprawiedliwy podział owoców tego wzrostu, aniżeli miało 
to miejsce przy wolniejszym tempie wzrostu produkcji. 

Bez wątpienia z takim właśnie syndromem mamy do czynienia obecnie w Polsce, w fa
zie ponownego przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. A to dlatego, że nawet przy 
stopie wzrostu PKB oscylującej w przedziale 4-5% znacząca część społeczeństwa (nie 
można wykluczyć, że nawet jego większość) z efektów tego wzrostu nie korzysta. Więcej 
nawet, są grupy gospodarstw domowych i przedsiębiorców, których realne dochody nadal 
dotkliwie maleją. „Tracą" one zatem na niemałym już przecież co do skali wzroście pro
dukcji. I to właśnie powoduje niezadowolenie, które nie tylko zmniejsza relatywnie moż
liwy do osiągnięcia przy innym podziale dochodów poziom satysfakcji społecznej, ale na 
dłuższą metę obraca się przeciwko wzrostowi gospodarczemu (Tanzi, Chu, Gupta 1999; 
Kołodko 2000). Polityka niesprawiedliwego podziału dochodów (a dokładniej efektów je
go realnego przyrostu) jest zatem zła nie tylko ze względów społecznych, ale także z po
wodów czysto pragmatycznych. Otóż obraca się ona przeciwko efektywności i wzrostowi, 
na czym z czasem tracą także ci, którzy wcześniej skorzystali. Co ciekawe, często sami 
tego nie rozumieją, czego dowody mamy także w Polsce, na przykład przy nieustających 
sporach wokół wysokości obciążeń podatkowych ludności relatywnie bogatszej. 

OCZEKIWANIA I REALIA 

Doświadczenie światowe uczy, że najczęściej oczekuje się 'wysokiego tempa 
wzrostu, wyższego niż faktycznie się osiąga. Później staje się to przedmiotem nie
kończących się debat naukowych i politycznych, a także zaczynem narastających frustra
cji społecznych. Jest to bez mała immanentną cechą nie tylko polityków (zwłaszcza) 
i ekonomistów (większości), ale również całych społeczeństw krajów na średnim i niskim 
poziomie rozwoju. Może właśnie dlatego, że politycy i ekonomiści wmawiają im ex antę, 
że możliwe jest do osiągnięcia to, z czego braku potem, ex post, tłumaczą się, zrzucając 
odpowiedzialność a to na innych (polityków i ekonomistów), a to na rozmaite dopusty bo
że (na przykład na za wysokie - albo za niskie - ceny ropy naftowej, kryzys w Rosji albo 
w Argentynie, za wysoki - albo za niski - kurs walutowy, etc). Tylko najwyżej rozwinięte 
kraje są już wyleczone z tej swoistej choroby nadmiernego optymizmu, choć może też nie 
zawsze, nie wszędzie i nie do końca. 

Wszyscy zatem bez mała oczekują większego tempa wzrostu niż ten, na który swoją 
pracowitością (bądź jej brakiem), jakością organizacji i zarządzania, dojrzałością (bądź 
niedojrzałością) instytucji oraz własną zapobiegliwością zasługują. W szczególności 
symptom ten dostrzegalny jest w gospodarkach posocjalistycznej transformacji, gdzie 
oczekiwania co do skali i tempa wzrostu produkcji i konsumpcji od początku były zdecy
dowanie większe niż to, co potem okazało się raczej dość smutną rzeczywistością. Także 
w Polsce, gdzie skądinąd skala wzrostu gospodarczego na przestrzeni minionych piętnastu 



22 GRZEGORZ W. KOŁODKO 

lat transformacji była największa spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wscho
dniej (ES-W) i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), aczkolwiek bardzo nierówno
miernie rozłożona na osi czasu. Chyba tylko w Chinach nie ma tego rozczarowania, gdyż 
udaje się tam z nawiązką podwajać poziom PKB co dekadę wskutek niebywale szybkiego 
wzrostu, a niezadowolenie bierze się co najwyżej ze sposobów dystrybucji efektów tego 
wzrostu. 

Płynąć może także z pozaekonomicznych czynników związanych ze sposobem funkcjo
nowania społeczeństwa Państwa Środka (Lin, Cai, Li 2003). 

Wykres 1. Dynamika PKB w Chinach, Polsce, Rosji i na Ukrainie w latach 1990-2003 (1989= 100) 

Źródło: Bank Światowy oraz EBRD (2003) 

Oczywiście, okres fundamentalnych zmian ustrojowych, wynikający z istoty posocjali
stycznej transformacji, jest specyficzny. Wiele było w nim procesów i zjawisk, które nad
zwyczaj trudno było przewidzieć i trafnie prognozować. To może tylko w pewnym stop
niu wyjaśniać olbrzymi rozziew pomiędzy nader optymistycznymi zapowiedziami i ocze
kiwaniami a rzeczywistością. Nikt tego, niestety, dokładnie nie zbadał, ale nie tylko 
intuicyjnie można przyjąć, że ludność krajów EŚ-W i WNP oczekiwała po 15 latach 
transformacyjnych wysiłków dochodu narodowego dwukrotnie wyższego, aniżeli ten de 
facto osiągnięty, czyli przeciętnie biorąc równy mniej więcej poziomowi z roku 1989 
(EBRD 2003). 

Na tym tle wylania się pytanie, jaka jest skala tego typu błędu obecnie? Czy nadal tzw. 
elity i ludność oczekują więcej - i o ile więcej? - w odniesieniu do wzrostu gospodarcze
go, niż uda się im uzyskać w trakcie kolejnych piętnastu lat? 

Z pewnością wciąż mamy do czynienia z przejawami nadmiernego optymizmu -
zwłaszcza wśród krajów integrujących się z Unią Europejską oraz do tej integracji 
dążących - ale obecnie realizmu jest też dużo więcej. Doświadczenie uczy. 
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FUNDAMENTY WZROSTU 

Poszukując odpowiedzi na pytanie, skąd w obecnej fazie przekształceń strukturalnych 
ma brać się tak bardzo oczekiwany i pożądany wzrost gospodarczy, trzeba zwrócić uwagę 
przede wszystkim na dwa czynniki. Pierwszy to systematyczna poprawa efektywności 
alokacyjnej, wynikająca z lepszych niż poprzednio (przed transformacją i podczas jej 
wczesnej, uwikłanej w liczne frykcje fazy) warunków wykorzystania tego kapitału. Wyma
ga to stałej troski o rozwój kreatywnej przedsiębiorczości (Koźmiński 2004), właściwego 
wykorzystania zasobów na szczeblu mikroekonomicznym oraz dbałości o poprawę jako
ści zarządzania korporacyjnego. 

W Polsce na tym polu wiele już osiągnęliśmy i postęp trwa nadal, a dowodzi tego stary 
wzrost wydajności pracy. W ostatnich latach - od 1998 r., kiedy to rozpoczęło się silne 
schładzanie koniunktury gospodarczej instrumentami polityki budżetowej i pieniężnej -
jest to jedyne źródło wzrostu produkcji. Rośnie ona przecież przez cały czas - choć raz 
wolniej, raz szybciej - przy spadku zatrudnienia, a tym samym przy równoczesnym 
wzroście bezrobocia. Jedynie krótko pojawiały się kontrtendencje, jak działo się to 
zwłaszcza w roku 2003, kiedy bezrobocie poczęło już spadać wskutek jednorazowej 
operacji interwencyjnej w postaci oddłużenia ponad 60 tys. małych i średnich 
przedsiębiorstw i odczuwalnego przyspieszania dynamiki PKB - z 0,8% w drugim 
kwartale 2002 r. do 3,8% rok później (Kołodko 2003). Potem, niestety, ponownie wzrosło 
ono o ponad jeden punkt procentowy i, licząc według innej metody niż uprzednio, w lutym 
2004 r. wynosiło aż 20,6%. 

Wykres 2. Dynamika PKB i stopa bezrobocia w latach 1990-2007 

Uwaga Przytoczone wskaźniki oparte są o starej metodę liczenia stopy bezrobocia, zaniżając ją o około dwa 
punkty procentowe w stosunku do wyników obecnie stosowanej metody 
Źródło: Lata 1990-2003 Główny Urząd Statystyczny; prognoza na lata 2004-07 według PNFR (2003) 
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Tym między innymi różni się przechodząca głębokie zmiany strukturalne i instytucjo
nalne gospodarka transformowana od gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. W tych 
ostatnich bowiem już przy wzroście PKB rzędu 1-2% zwiększa się zatrudnienie i spada 
bezrobocie, podczas gdy u nas - bez specjalnych działań w sferze walki z bezrobociem, 
które skądinąd nie są dostatecznie aktywnie podejmowane pomimo powtarzanych dekla
racji politycznych - zatrudnienie poczyna rosnąć dopiero wówczas, gdy stopa wzrostu 
PKB oscyluje wokół przynajmniej 4%. 

Notabene, ten „uboczny" efekt dotychczasowego przebiegu transformacji, którym jest 
masowe bezrobocie nękające Polskę, to zdecydowanie najbardziej ujemne następstwo 
błędnej polityki gospodarczej, zarówno przestrzelenia programu stabilizacji na początku 
minionej dekady, jak i przechłodzenia koniunktury pod jej koniec, a także nieudolnej po
lityki „aktywnego" przeciwdziałania bezrobociu podczas ostatnich kilku lat. Z pewnością 
rynkowa transformacja w ogóle nie zyskałaby społecznego przyzwolenia, gdyby przed 
piętnastu laty zapowiedzieć, że po bez mała pokoleniowym wysiłku mniej więcej co piąty 
z nas będzie bez pracy, w tym bardzo wielu - i to dopiero jest dramat! - także bez per
spektyw na jej znalezienie. To musi frustrować. Tym bardziej, że to właśnie długotermi
nowe bezrobocie jest główną przyczyną biedy. Aż 69% ludności krajów, które przystąpiły 
do Unii Europejskiej (UE), uważa, że to jest podstawowy powód ubóstwa i społecznego 
wykluczenia, podczas gdy w „starych" krajach UE współczynnik ten wynosi 50% (Komi
sja Europejska 2004a). 

Drugi czynnik wzrostu to ponowny - po okresie głębokiego spadku spowodowanego 
szokiem i recesją transformacyjną -wzrost skłonności do oszczędzania i formowania ka
pitału. Zwiększenie zdolności akumulacyjnych w gospodarce jest niezbędne dla utrzyma
nia na dłuższą metę wysokiej dynamiki rozwojowej, tym bardziej, że wiele prostych 
rezerw uruchamianych w związku z tworzeniem nowego systemu ekonomicznego wy
czerpuje się wraz z zaawansowaniem transformacji ustrojowej. Strumienia oszczędności 
należy przy tym poszukiwać nie tylko na gruncie rodzimym, ale także - w warunkach go
spodarki otwartej - przez sięganie do oszczędności zewnętrznych w postaci dopływają
cego z zagranicy kapitału portfelowego i (zwłaszcza) kapitału bezpośredniego, czyli za
granicznych inwestycji bezpośrednich. Powstające w ich wyniku moce wytwórcze często 
podnoszą konkurencyjność gospodarki i jej zdolności eksportowe. To z kolei sprzyja 
wzrostowi gospodarczemu opartemu na ekspansji eksportu. Oczywiście, ekspansja ta za
leży w jeszcze większej mierze od innych czynników, w tym zwłaszcza od kształtowania 
się kursu walutowego i całokształtu polityki handlowej. Ale bezpośrednie inwestycje za
graniczne, jako ważki czynnik formowania się kapitału i tworzenia nowoczesnych mocy 
wytwórczych, mają też niebagatelne znaczenie. 

Fakt, że oczekujemy obecnie wzrostu skłonności do oszczędzania, nie wynika bynaj
mniej z tego, iż ta skłonność była niewielka w poprzednim systemie; wręcz odwrotnie. 
Była bardzo duża, niejednokrotnie zbyt duża. Gospodarka centralnego planowania cha
rakteryzowała się bardzo wysoką stopą akumulacji i inwestycji, tyle że powstawały one 
wskutek mechanizmu oszczędności przymusowych, w odróżnieniu od mechanizmów 
oszczędności dobrowolnych, które uruchamia gospodarka rynkowa (Kołodko 1987). 

Wtedy oszczędzaliśmy, bo po części musieliśmy w obliczu braku dostatecznej podaży 
(gospodarka niedoborów). Teraz zaś oszczędzamy (jeśli, oczywiście, mamy z czego), bo 
chcemy (gdyż mamy na co). Jednakże z pewnością przejście do gospodarki rynkowej od 
gospodarki centralnie planowanej nie może polegać na tym, że teraz ma występować więk
sza skłonność do oszczędzania przy niższej długookresowo i docelowo skłonności do kon
sumpcji. Teraz - w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej - przede wszystkim 
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ma mieć miejsce większa efektywność wykorzystania oszczędności, które w skali gospo
darki narodowej jesteśmy w stanie poczynić. 

Minione 15 lat powinno nas czegoś nauczyć także i z tego punktu widzenia. Otóż 
w okresach, kiedy polityka gospodarcza - zarówno ta makroekonomiczna ukierunkowana 
na stymulowanie oszczędności i kształtowanie makroproporcji wzrostu, jak i ta mikro
ekonomiczna adresowana do przedsiębiorstw pod kątem poprawy efektywności zarzą
dzania i wzmacniania ich pozycji konkurencyjnej - była względnie poprawna, tempo 
wzrostu było wyraźnie szybsze. Podobne szanse - ale i ryzyko - pojawiać się będą w przy
szłości. Dziś nikt nie potrafi nakreślić nawet w przybliżeniu krzywej wzrostu PKB w Pol
sce do roku, dajmy na to, 2030. Nie ulega jednak wątpliwości, że będzie ona odchylała się 
okresowo raz w górę, raz w dół od uśrednionej krzywej trendu, także pod wpływem wa
hań typowych dla rynkowych cykli koniunkturalnych. Czy jednak to średnie tempo wzro
stu będzie bliższe 6%, co byłoby wielkim osiągnięciem, czy też może zaledwie 3%, co 
z kolei byłoby przejawem niepowodzenia - to zależeć będzie już od jakości polityki roz
wojowej. Także w niedawnej przeszłości, gdy była ona wyższa, wyższe też było tempo 
wzrostu PKB - i odwrotnie. 

Wykres 3. Wzrost PKB w Polsce w kolejnych czteroleciach lat 1990-2001 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W długim okresie - i to nieustannie - zwiększać musi się efektywność alokacyjna zu
żywanego kapitału, stopa zaś jego formowania może i powinna zwiększyć się jeszcze tyl
ko w określonym zakresie wyznaczonym przez barierę konsumpcji (Kołodko 1986). 
W perspektywie kilku, co najwyżej kilkunastu lat jedynym źródłem wzrostu stanie się za
tem poprawa efektywności, bez zwiększania relatywnych obciążeń akumulacyjnych do
chodu narodowego, czyli bez dalszego wzrostu udziału inwestycji w absorbowanym PKB. 
I wtedy dopiero tak naprawdę dojdziemy do fazy tzw. intensywnego wzrostu, jeśli sięgnąć 



26 GRZEGORZ W. KOŁODKO 

do terminologii z innego okresu, w odróżnieniu od wzrostu ekstensywnego, który wciąż 
jeszcze ma miejsce. 

BUDOWA INSTYTUCJI I ICH UCZENIE SIĘ 

Zarówno załamanie z początku lat dziewięćdziesiątych XX w., jak i wielka transforma
cyjna depresja, jaka po nim nastąpiła, dowiodły niezbicie, że jednostronna orientacja na 
liberalizację (cen, handlu, wejścia do i wyjścia z biznesu) oraz na prywatyzację, przy równo
czesnym zlekceważeniu znaczenia budowy instytucji w celu sprawnego funkcjono
wania i rozwoju gospodarki rynkowej wszystkich nas (no, może prawie wszystkich) 
dużo kosztowała. To na pewno nie wystarcza, aby stworzyć dynamiczną, rosnącą gospodar
kę rynkową (North 1997). Co gorsza, straty w postaci utraconej produkcji są niepowetowa
ne, a społeczne koszty w postaci masowego bezrobocia i szerokiego marginesu wykluczenia 
ogromne. 

Obecnie jednak nikt już nie kwestionuje roli instytucji, wręcz odwrotnie - od kilku lat 
jest ona bardzo eksponowana. Także przez tych, którzy wcześniej byli zwolennikami na
iwnego neoliberalnego podejścia w myśl nierealistycznej koncepcji, że oto mityczna nie
widzialna ręka rynku zastąpi stare, słusznie eliminowane instytucje, takie jak własność 
państwowa, planowanie centralne, administracyjna kontrola cen, niewymienialna waluta 
czy dotacje przedmiotowe. Otóż w większości przypadków tak nie jest. Stare instytucje 
muszą być rozmontowane lub obumrzeć, ale w to miejsce powstać muszą nowe. I ich po
wstawanie jest procesem mozolnym, w który musi się przez cały czas angażować Pań
stwo, samo także, jako jedna z najważniejszych instytucji, przechodzące fundamentalne 
przeobrażenia (Kołodko 1999, Kornai 2001). 

Termin „instytucje" zrobił w końcówce pierwszego piętnastolecia transformacji karie
rę podobną do tej, jaką przeszły terminy liberalizacja czy stabilizacja u jej zarania, czy też 
nieco później inne słowa-wytrychy, jak na przykład prywatyzacja czy deregulacja. Dzisiaj 
terminy, takie jak: instytucje, budowa instytucji, instytucjonalna struktura rynku, ład in
stytucjonalny odmienia się przez wszystkie przypadki, w wielu językach, nie tylko angiel
skim, ale już także rosyjskim i chińskim. Szczęśliwie także w polskim. Gdyby prześledzić 
literaturę - także światową, w tym ważkie publikacje takich czołowych organizacji mię
dzynarodowych, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy - to zauwa
żylibyśmy uderzającą różnicę pomiędzy brakiem tych pojęć we wcześniejszych opraco
waniach, z początku lat dziewięćdziesiątych XX w., i ich jakże częstym używaniem obec
nie (Bank Światowy 2002; MFW 2003). 

Zatem co to są instytucje? Otóż w węższym ujęciu instytucje to reguły gry ekonomicz
nej - w tym wypadku - rynkowej - na które składa się prawo oraz organizacje, które 
wymuszają metodami zachęty, nagrody i kary („kija i marchewki") stosowanie się wszyst
kich podmiotów gospodarczych do tych reguł. Wszystkich, a więc rząd i organizacje poza
rządowe, przedsiębiorstwa zanikającego sektora państwowego i rozwijającego się sektora 
prywatnego, agendy wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonujące w otwartej gospodarce rynko
wej, firmy pośrednictwa finansowego i rynku kapitałowego, a także gospodarstwa domowe. 
Na marginesie warto dostrzec, że pewna kontuzja bierze się stąd, że w polskim żargonie 
ekonomicznym dość często słowo „instytucja" używane jest w znaczeniu „organizacja" 
albo „struktura". Na przykład mówi się „instytucje finansowe"czy też „instytucje pań
stwowe". Instytucje natomiast, o które nam tutaj chodzi, organizują, sterują i kształ
tują procesy gospodarcze tak, aby zachodziły one z określoną płynnością, przy posza
nowaniu interesów wszystkich partnerów społecznego procesu reprodukcji. Podobnie 



INSTYTUCJE I POLITYKA A WZROST GOSPODARCZY 27 

jak zasady ruchu drogowego, które rządzą poruszaniem się po drogach - pojazdów i pie
szych; kierowców i policji; na drogach i na parkingach; w nocy i w dzień. Samochód albo 
skuter może być prywatny, ale ze względu na efekty zewnętrzne posługiwanie się nimi 
jest sprawą publiczną, a nie tylko osobistą. I dlatego musi podlegać rygorom i być regu
lowane w sposób, który aktorzy rozumieją i któremu muszą się pro publico bono i we wła
snym interesie podporządkować. Gdyby trzymać się tego porównania, to instytucją jest 
i limit szybkości, i mandat za jego przekroczenie, jak również dodatkowa kara za nieure
gulowanie tego mandatu na czas; instytucja to przepisy ruchu drogowego i obowiązujące 
zasady ich sprawdzania. 

Tak więc instytucją rynkową jest i kontrakt zawarty pomiędzy przedsiębiorcami, ale 
także postępowanie arbitrażowe i sądowe. Instytucją jest cena dobra bądź usługi, co do 
której umawia się nabywca ze sprzedawcą, ale także prawo reklamacji wadliwego towaru 
oraz organizacje ochrony konsumentów wspierające ich pozycję na rynku wobec produ
centów i sprzedawców. Instytucje zatem to: 
- legalne i zwyczajowo akceptowane w praktyce procedury i zasady postępowania; 
- obowiązujące prawo i przepisy, które zostały stworzone w celu ochrony interesów pod

miotów funkcjonujących na rynku; 
- organizacje oraz struktury administracyjne i polityczne obsługujące różnorakie pod

mioty działające na rynku - od rządu i banku centralnego, poprzez agendy rynku kapi
tałowego czy polityki antymonopolowej, które mają zmuszać podmioty gospodarcze do 
określonych zachowań zdefiniowanych w obowiązującym prawie w interesie całego 
układu społeczno-gospodarczego, po banki komercyjne i giełdy towarowe; 

- instytucje sensu largo, do których zaliczyć także wypada (to poszerza naszą definicję) kultu
rę i mentalność rynkową. Z tej też perspektywy można mówić o rozumieniu i uczeniu się in
stytucji, a nie tylko o ich budowaniu, uchwalaniu czy dekretowaniu. Jest przy tym - a przy
najmniej być powinno - oczywiste, że proces uczenia się, nawet jeśli jest bardzo aktywny, 
musi być stopniowy i długotrwały. Również w wypadku jedynym, niepowtarzalnym i unikato
wym, jakim było zjednoczenie Niemiec, ten czwarty wymiar instytucji - „uczenie się rynku" 

- musiał trwać i nie mógł być „szokowy", gdyż jeden akt polityczny bynajmniej nie 
zmienił radykalnie socjalistycznej i właściwej gospodarce planowej kultury i mentalno
ści na kapitalistyczną i odpowiadającą gospodarce rynkowej. 
Aby umieć stosować się do reguł gry rynkowej trzeba mieć odpowiedni zasób wiedzy, 

której nie zawsze można nauczyć się z podręczników i od innych, ale tylko z własnego do
świadczenia. Trzeba też nabyć odpowiednie nawyki i cechy, które często były zbyteczne 
lub bardzo słabo rozwinięte w poprzednim systemie. Teraz stare nawyki - „stara nieryn-
kowa kultura" można rzec - są obciążeniem i trzeba się jej wyzbywać, także poprzez suk
cesywne uczenie się gospodarki rynkowej. A uczenie to dokonuje się poprzez działanie. 
To musi trwać. I trwa. Przy czym w krajach zaawansowanych w rynkowych reformach 
gospodarczych przed 1989 r. znacznie krócej niż w tych, które weszły w fazę ustrojowej 
transformacji z bardziej ortodoksyjnymi socjalistycznymi instytucjami. Wyjaśnia to 
w pewnym stopniu krótsze trwanie transformacyjnej recesji w Polsce i na Węgrzech 
w porównaniu na przykład z Rumunią i Ukrainą. 

Sądzę, że z jednej strony wciąż mamy skłonność do niedoceniania tego kulturowego wąt
ku budowy instytucji i jego znaczenia dla procesów wzrostu, a z drugiej pochopnie zakła
damy, że tempo dostosowań na tym polu jest dostatecznie szybkie. Niestety, tak nie jest. 

Podróżując latem 2003 r. po Afryce Środkowo-Wschodniej zawitałem między innymi do 
Burundi. Tamże - niedaleko stolicy tego kraju, Bujumbury, nad jeziorem Tanganika -
odwiedziłem miejsce, gdzie padło onegdaj, w roku 1871, słynne zdanie: Dr Livingstone, 
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I presume?, które Sir Henry M. Stanley wypowiedział spotykając Livingstone'a - innego 
wielkiego odkrywcę zakamarków Czarnego Lądu. Stanley'owi w jego wyprawie 
towarzyszyła grupa murzyńskich tragarzy. Po kolejnej przerwie powiada do nich: „Wsta
wajcie, idziemy dalej!", ale tragarze jeszcze nie wstają, zwlekają ze zwijaniem obozowi
ska, nie spieszy im się w dalszą drogę. Stanley nalega, pogania, mówi, że trzeba się śpie
szyć, a oni mu odpowiadają: „My to się śpieszymy, tylko nasze dusze nie mogą za nami 
nadążyć; musimy na nie jeszcze trochę poczekać...". Podobnie jest z nami; z jednej stro
ny trzeba poganiać, z drugiej wszakże wypada poczekać. Na te dusze. 

Otóż okazuje się, że zmiany mentalności wynikające z wyzwań transformacji ustrojo
wej - nie tylko ekonomicznej, ale także politycznej, społecznej, kulturowej - trwają dłu
go. Intelektualiści i światli ekonomiści oraz pozytywnie myślący przywódcy polityczni -
potrafiący problemy rozwiązywać, a nie tworzyć - pragną zaszczepić te zmiany jak 
najszybciej nowopowstającemu układowi ekonomicznemu, w tym podmiotom gospodar
czym i ludziom, którzy muszą działać w oparciu o nowe zasady w warunkach twardych 
ograniczeń budżetowych i w obliczu silnej globalnej konkurencji. Ale są one jak dusze 
tych tragarzy murzyńskich. Idą albo raczej ciągną się za więcej od nich wiedzącymi prze
wodnikami, którzy niby w miarę sprawnie poruszają się po tej terra incognita wyłaniają
cej się gospodarki rynkowej i konsekwentnie zmierzają do kolejnych celów swojej nie
kończącej się podróży. Z czasem, z pewnym opóźnieniem, dostosowują się do tego szersze 
grupy społeczne, które podobnie jak ci tragarze nie są awangardą niełatwej wyprawy 
i w przyszłość, i w głąb, i - być może - ku lepszemu, ale czynnikiem spowalniającym upra
gnione tempo marszu. Wszystko musi dojrzeć, trwać, mieć swój czas. 

Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych Anders Aslund stwierdził, że oto Rosja stała 
się już gospodarką rynkową, tylko ludzie tego nie rozumieją (Aslund 1995). Odpowiedzia
łem wtedy i tezę tę podtrzymuję, że jeśli ludzie nie rozumieją w zadowalającym stopniu 
istoty i mechanizmów gospodarki rynkowej i w związku z tym nie akceptują uprawianej 
polityki - chociażby ekonomistom wydawała się ona poprawna z technokratycznego punk
tu widzenia - to nie jest to jeszcze bynajmniej gospodarka rynkowa, ale wciąż tylko okres 
przejściowy doń prowadzący (Kołodko 1999a). W takim też sensie nadal w Polsce i w in
nych krajach regionu trwa systemowa transformacja, pomimo że jesteśmy już w Unii Eu
ropejskiej. Ta bowiem posługuje się innymi kryteriami oceny i - być może - nader opty
mistycznie oceniała dokonany postęp w budowaniu u nas gospodarki rynkowej. 

Opóźnienia - organizacyjne i występujące w sferze kulturowej (czy szerzej - cywiliza
cyjnej), w narastaniu masy krytycznej kultury rynkowej, bez której nie może mieć miej
sca szybki wzrost gospodarczy- są obciążeniem. Stają się one obok niedostatków twar
dej infrastruktury i kapitału finansowego głównym czynnikiem limitującym tempo 
wzrostu gospodarczego. To te opóźnienia właśnie w dużym stopniu wyjaśniają istnienie 
i rozmiary luki między teoretycznie możliwym do osiągnięcia tempem wzrostu gospo
darczego a praktycznie realizowaną ścieżką rozwoju. Jednakże jeśli tak właśnie jest -
a jest - to należy to interpretować jako przejaw nadmiernego optymizmu co do rzeczy
wistych możliwości osiągnięcia konkretnego, wysokiego tempa wzrostu w danych warun
kach instytucjonalnych. 

Polityka nie jest w stanie wykrzesać więcej z de facto istniejącego kapitału społeczne
go, ludzkiego, finansowego i rzeczowego, gdyż nie starcza swoistego kapitału instytu
cjonalnego. Jest tu zatem potrzebne dwojakie podejście. Z jednej strony trzeba działać 
permanentnie na rzecz pożądanej ewolucji w sferze instytucji - ich architektury, budowy, 
dojrzewania, ucznia się - z drugiej natomiast trzeba cierpliwie czekać w międzyczasie 
perswadując rozsądnie - aż „dusze dojrzeją" - by jednak iść dalej. Ich poganianie na siłę 
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i (polityczne) pokrzykiwanie na nic się nie zda. Gorzej nawet. Może to powodować nara
stającą niechęć do kierunków i tempa zmian, a na tym tle skłaniać do protestów i wzmac
niać gotowość do buntu. Obserwujemy to współcześnie we wszystkich krajach posocja
listycznej transformacji, aczkolwiek - co zrozumiałe - w zróżnicowanym stopniu. 

Jest w pełni zrozumiałe, że kształt instytucjonalny polskiej gospodarki jest zasadniczo 
przesądzony wyborem strategicznym, a mianowicie integracją z Unią Europejską. Tak 
więc nasze instytucje upodabniać się będą coraz bardziej do tego co mamy w UE -
z wszystkimi wadami tejże struktury instytucjonalnej. Wiele z nich dostrzec można mię
dzy innymi na tle porównania z bardziej efektywną i zapewniającą wyższą konkurencyj
ność instytucjonalną obudową gospodarki Stanów Zjednoczonych. Wydaje się bowiem, 
że tak wyższy poziom produkcji i konsumpcji, jak i wyraźnie wyższe tempo wzrostu go
spodarczego w minionej dekadzie gospodarki amerykańskiej w porównaniu z zachodnio
europejską w większym stopniu są funkcją wyższej sprawności instytucjonalnej Stanów 
Zjednoczonych, aniżeli lepszej polityki gospodarczej prowadzonej w tym kraju. Amery
kańskie instytucje są mniej zbiurokratyzowane niż unijne i dlatego też stwarzają lepsze 
przesłanki do rozkwitu przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności firm. Wynikają 
z tego określone wnioski co do kierunków modyfikacji instytucji UE i realizowanych w jej 
łonie polityk, które to wnioski teraz także i do Polski jako członka UE się odnoszą. 

GORZEJ CZY LEPIEJ? 

Społeczna percepcja ekonomicznych korzyści płynących z ustrojowej przebudowy i to
warzyszącego jej od pewnego czasu wzrostu gospodarczego - w Polsce już od połowy 
1992 r., na Ukrainie dopiero od roku 1999 -jest co najmniej powściągliwa (Komisja Eu
ropejska 2004a). Znaczne odłamy społeczeństw krajów posocjalistycznych mniej optymi
stycznie bądź bardziej pesymistycznie niż ich tzw. elity polityczne, w tym angażujący się 
publicznie opiniotwórczy ekonomiści, oceniają otaczającą ich rzeczywistość. 

Wykres 4. Zadowolenie z życia w krajach posocjalistycznych przystępujących do Unii Europejskiej 

Źródło: Komisja Europejska (2004a) 
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Wyniki badań porównawczych społecznych ocen jakości życia i kształtującej się na tym 
tle satysfakcji (lub jej braku) są fascynujące. Jeśli wziąć pod uwagę dziewięć czynników -
dom, życie rodzinne, sąsiedztwo, zdrowie, życie towarzyskie, bezpieczeństwo osobiste, 
pracę, dochód i opiekę zdrowotną - to okazuje się, że pośród starych członków UE 
(w grupie UE-15) najbardziej zadowoleni są Duńczycy i Austriacy; odpowiednio jest to aż 
91% i 89%. Najmniej natomiast usatysfakcjonowani tak mierzoną jakością życia są Włosi 
(72%) i Portugalczycy (71%). Szczególne przy tym znaczenie dla tych pozywanych ocen 
ma zadowolenie z domu, życia rodzinnego i towarzyskiego oraz sąsiedzkiego otoczenia. 
W wypadku zaś nowych krajów członkowskich (grupa UE-10) najbardziej zadowoleni są 
Słoweńcy (81%), bardziej nawet niż społeczeństwa Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, 
Włoch i Portugalii, a potem Czesi (70%). 

Z drugiej strony listy znajdują się Litwini (59%) i Łotysze (55%). Polacy, co ciekawe, 
plasują się zaraz za Słoweńcami i Czechami ze wskaźnikiem satysfakcji wynoszącym 
64%. W wypadku krajów posocjalistycznej transformacji na relatywne obniżenie poziomu 
życiowej satysfakcji wpływ mają czynniki stricte ekonomiczne, związane z warunkami 
pracy, zarobkowania i dostępem do usług ochrony zdrowia, co musi mieć implikacje dla 
długofalowej polityki rozwoju. W Polsce wspomniany średni wskaźnik w wysokości 64% 
jest wypadkową względnie dużej satysfakcji z życia rodzinnego, domowego i towarzyskie
go (odpowiednio 85%, 84% i 80%) oraz małej dozy zadowolenia z pracy, dochodów i sys
temu ochrony zdrowia (odpowiednio 46%, 33% i 32%). Ta asymetria jest uderzająca. 
Najgorzej jest tam, gdzie o warunkach życia decyduje polityka, relatywnie dobrze zaś 
tam, gdzie z istoty rzeczy nie może ona aż tak wiele zepsuć. Ludzie bowiem zasadniczo 
są pozostawieni sami sobie, rodzinie, sąsiadom i przyjaciołom oraz dobrym znajomym. 
Wniosek z tego również i taki, że tym bardziej trzeba i warto troszczyć się o szybki wzrost 
gospodarczy, gdyż tutaj poprawić można relatywnie najwięcej. 

Ciekawe i smutne zarazem jest, że to Polacy - odpowiadając na pytanie o przyczyny 
znajdowania się w trudnej sytuacji życiowej - wskazują w największym spośród wszyst
kich społeczeństw krajów poszerzonej Unii Europejskiej (grupa UE-25) na niesprawie
dliwość społeczną. Aż 53% z nas tutaj właśnie dopatruje się źródeł swojej trudnej sytu
acji materialnej i społecznej, podczas gdy ten sam wskaźnik wynosi przeciętnie dla 
UE-15 35%. W grupie UE-10 najmniej pod tym względem utyskują Czesi (31%), 
a w grupie UE-15 Duńczycy (13%). 

Niemniej ciekawe wszakże jest i to - ale tym razem już nie tyle smutne, co skłaniające do 
zadumy- że tylko 13% Polaków odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia i trudną sytuację 
bytową jest skłonnych obarczać lenistwo i brak silnej woli, podczas gdy bardziej samokrytycz-
ni Portugalczycy przyznają się do tego aż w 31%. Bardziej od Polaków powściągliwi w tej kwe
stii pośród społeczeństw grupy UE-25 są już jedynie Litwinie (8%) i Estończycy (10%). 

Na tym tle warto się zastanowić, jak tym razem zastosować ludową maksymę, że oto 
„nie ma tego złego, co by ba dobre nie wyszło" i z tych minorowych nastrojów oraz pesy
mistycznych oczekiwań wykrzesać jeszcze jedną, kolejną napędową siłę wzrostu gospo
darczego. Jeśli w społecznej percepcji jest gorzej, niż wydawać by się to mogło w oparciu 
o rzetelną i chłodną analizę wskaźników ekonomicznych i społecznych, to tym bardziej 
trzeba przyspieszyć kroku i szybciej zmierzać do przodu. Jeśli jest to możliwe - a suge
rują to studia wspomnianej potencjalnej stopy wzrostu (Kołodko 2001; MFW 2003) - to 
tym bardziej warto temu imperatywowi podporządkować politykę. Wiemy już bowiem, 
że ogromne znaczenie mają instytucje, ale nie mniejsze ma polityka. Oczywiste przy tym 
musi być, że nawet najwyższa jakość instytucji, do czego nam jeszcze bardzo daleko, nie 
gwarantuje dobrej polityki. 
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Trzeba umieć twórczo grać i na jednym, i na drugim. Kraje, które to potrafiły - niewie
le, niestety ich było - potrafiły też rozwinąć się bardziej niż inne. Różnice w osiągniętym 
na początku XXI w. poziomie rozwoju są niebagatelne, także w obrębie poszerzonej Unii 
Europejskiej oraz w porównaniu z nią w innych najwyżej rozwiniętych krajach świata. Pa
miętajmy o tym, że PKB na głowę mieszkańca Stanach Zjednoczonych jest obecnie więk
szy od przeciętnego dochodu mieszkańców grupy UE-15 aż o ponad 40%. Stąd też o ile 
PKB per capita w Polsce wynosi obecnie około 38% średniej UE-15, to w porównaniu do 
standardu amerykańskiego jest to zaledwie około 27%. 

Wykres 5. PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (w PPS) 

Uwaga: PPS (Purchasing Power Standard) to jednostka reprezentująca identyczny wartościowo koszyk dóbr 
i usług w każdym z porównywanych krajów, bez względu na zróżnicowanie poziomu cen. W przybliżeniu można 
przyjąć, że 1 PPS = 1 €. Szacunek dotyczy roku 2002 
Źródło: Komisja Europejska (2004b) 

Przy tak olbrzymim dystansie dzielącym kraje przystępujące do Unii Europejskiej od 
poziomu produkcji i życia w krajach bogatych na skali wzrostu gospodarczego liczy się 
każda frakcja punktu procentowego i każdy kwartał roku, w którym ma on miejsce. 
W końcu długi okres składa się z krótkich odcinków, a osiągane absolutne przyrosty wo
lumenu produkcji są tym większe, im większa jest baza, z której się startuje. Tak więc 
przestrzelenie i przechtodzenie nie tylko dużo nas kosztowało w przeszłości (można 
szacować, że PKB jest obecnie o około 20% niższy od możliwego do uzyskania bez błę
dów polityki tamtych okresów), ale również obciąża przyszłość, podobnie jak okresy szyb
szego wzrostu w minionych latach dodatnio na nią rzutują. Wystarczy sobie uzmysłowić, 
że zaczynając od poziomu PKB na mieszkańca (licząc parytetem siły nabywczej) 
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w wysokości około 10000 USD obecnie, po kolejnych 15 i 25 latach wyniesie on odpo
wiednio 15580 USD i 20940 USD przy średnim rocznym tempie wzrostu w wysokości 
3%, ale już 18000 USD i 26660 USD przy 4% i aż 20790 USD i 33860 USD przy tempie 
sięgającym 5%. W wypadku oscylowania wokół takiej stopy przez okres całego pokolenia, 
czyli około 25 lat, nawet różnica \%o ma swoje znaczenie, gdyż daje ona po ćwierćwieczu 
dochód wyższy lub niższy aż o około 400 USD. Jest więc o co zabiegać. 

SZARA STREFA W POLITYCE 

Tak więc wielką rolę odgrywają instytucje, ale nie mniejsze znaczenie ma polityka. In
stytucje jej nie zastępują, tylko ułatwiają bądź utrudniają skuteczne z punktu widzenia 
dynamiki gospodarczej jej uprawianie. Politykę przy tym różnie rozumiemy, najczęściej 
skupiając się na tej publicznej, jawnej. Tak jednak jak w gospodarce istnieje tzw. szara 
sfera, która wymyka się pełnej obserwacji, a tym samym i możliwościom oddziaływania, 
tak też istnieje swoista szara strefa w polityce. Jest ona jeszcze mniej zbadana niż 
gospodarcza szara strefa. A to dlatego, że panuje bez mała strach i paraliż środowisk na
ukowych oraz tzw. niezależnych mediów, żeby spenetrować w sposób systemowy „szarą 
politykę". A wiele decyzji, czasami kluczowych dla wzrostu gospodarczego, zapada w sza
rej strefie i dopiero potem przenoszonych jest do otwartej polityki poprzez protokołowa
ne posiedzenia rządu, oficjalne sesje parlamentu i jego komisji, posiedzenia Rady Polity
ki Pieniężnej. 

Faktyczne decyzje zapadają po kuluarowych dyskusjach uwzględniających układy poli
tyczne i pozycję różnych grup interesów, a potem oficjalna sfera polityki służy jedynie ja
ko instrument formalnego i publicznego przeprowadzania wcześniej i gdzie indziej pod
jętej decyzji. Można zaryzykować stwierdzenie, że - jeśli dalej trzymać się porównania 
z gospodarką - relacja decyzji de facto podjętych w szarej strefie politycznej do tych za
padających od początku do końca i wyłącznie w sferze oficjalnej jest większa, aniżeli sto
sunek obrotów realizowanych w szarej, nie rejestrowanej i nie opodatkowanej sferze go
spodarki do zarejestrowanego obiegu gospodarczego. Trzeba zatem być świadomym 
tego fenomenu w analizie i ocenach realizowanej polityki, nade wszystko zaś w odniesie
niu do postulatów formułowanych co do jej pożądanych kierunkach. Od razu przy tym 
widać, że szerokość marginesu szarej strefy politycznej jest funkcją stopnia dojrzałości 
instytucji demokratycznego Państwa i obywatelskiego społeczeństwa z jednej strony oraz 
gospodarki rynkowej - z drugiej. 

Czym zatem jest polityka gospodarcza? Powinna być traktowana jako umiejętność roz
wiązywania masowych problemów społecznych na gruncie ekonomicznym. Można też 
powiedzieć inaczej, że jest to umiejętność prowadzenia swoistej gry z wszystkimi ogni
wami uczestniczącymi w zliberalizowanej gospodarce rynkowej. W rozważnym tutaj kon
tekście chodzi o grę prowadzącą do rozszerzonej reprodukcji makroekonomicznej. Cho
dzi przeto o utrzymywanie jak najwyższej stopy wzrostu oraz dzielenie efektów tego 
wzrostu w sposób sprawiedliwy, a więc akceptowany społecznie, gdyż co jest sprawiedli
we, a co nie - o tym decydują odczucia społeczne, a nie ten czy inny ekonomista, czy też 
przywódca polityczny. Koniec końców trzeba w tych sprawach decyzje podejmować 
w parlamencie stanowiąc prawa, przyjmując ustawy budżetowe i inne określone rozwią
zania w zakresie systemu podatkowego i prowadzonej polityki socjalnej. 

Te publiczne decyzje są jednak niejednokrotnie wtórne wobec decyzji zapadających 
w zaciszu politycznych gabinetów i tzw. partyjnych kanap. Dla wielu bowiem polityka jest 
czymś innym i polega na tym, kto kogo, kto z kim, kto za ile? W takim ujęciu jest to 
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też gra, ale raczej o nastawieniu negatywnym i często destruktywnym, ukierunkowana na 
niszczenie politycznego przeciwnika i załatwienie partykularnych interesów swoich 
i swojej klienteli politycznej. Innymi słowy, polityka - zwłaszcza znakomita część tej 
uprawianej w „szarej strefie" - bynajmniej nie musi być podporządkowana trosce o do
bro ogólne i interes społeczny, a tym samym nie musi ona służyć zawsze wzrostowi go
spodarczemu. Niekiedy może mu wręcz szkodzić. 

Ktoś mógłby zadać pytanie: dlaczego w Polsce tempo wzrostu spadło z 7,5% w drugim 
kwartale 1997 r. do stagnacyjnego 0,2% w czwartym kwartale 2001 r.? Przecież nie dlate
go, że uderzyły w nas jakieś szoki zewnętrzne, bo tak nie było. I nie dlatego, że cofnęli
śmy się instytucjonalnie, bo akurat proces dojrzewania na tej niwie trwat cały czas. 
Kontynuowana też była prywatyzacja i liberalizacja, zwiększał się stopień otwarcia na 
kontakty z gospodarką światową, postępowała integracja z Unią Europejską. Słabło nato
miast Państwo i psuta była polityka gospodarcza pod wpływem szkodliwego skrzyżowania 
liberalnych i populistycznych koncepcji. 

Cały czas też toczy się polityka rozumiana jako walka o władzę. Jedni chcą ją utrzymać, 
a drudzy zdobyć, najczęściej przy sposobności szkodząc dynamice gospodarczej poprzez 
paraliżowanie decyzji służących rozwojowi i utrudnianie prowzrostowych reform struk
turalnych. Przy takim podejściu „dobro" polityki mierzy się jej skutecznością definiowa
ną z punktu widzenia interesów jej autorów, a więc w niektórych przypadkach po prostu 
osłabianiem władzy, a nie wzmacnianiem tendencji wzrostowych. To musi zawsze prowa
dzić do relatywnie niższego tempa wzrostu gospodarczego, i to mimo sukcesywnego 
wzmacniania rynkowych instytucji, co ma nieustannie miejsce przede wszystkim wsku
tek trwającego postępu w dostosowywaniu polskiej gospodarki do wymogów wynikają
cych z aquis communautaire Unii Europejskiej. 

OCENY, PRZESTROGI I PROPOZYCJE 
W odpowiedzi przeto na postawione na początku pytanie o przyczyny występowania lu

ki pomiędzy potencjalnym (czyli jakoby możliwym do osiągnięcia) a rzeczywistym tem
pem wzrostu gospodarczego można stwierdzić - a jest to wniosek zarazem i trywialny, 
i odkrywczy - że wynika ona z niedostatków polityki gospodarczej, którą hipotetycznie 
można było prowadzić przy istniejących uwarunkowaniach strukturalnych, instytucjonal
nych i kulturowych. Mógłby ktoś wszakże zapytać: Jeśli można było, to dlaczego nie pro
wadzono? Może jednak nie było to możliwe? Może te właśnie uwarunkowania nie tylko 
utrudniały realizację polityki maksymalizującej tempo wzrostu do jego górnego pułapu, 
niby osiągalnego z punktu widzenia potencjalnej stopy wzrostu, ale wręcz to uniemożli
wiały? Tylko na pozór odpowiedź na te pytania jest łatwa. Tym bardziej, że w permanent
nych dyskursach zderzają się dwie dość różne - i ciekawe - opinie. 

Z jednej strony recenzenci i krytycy uprawianej faktycznie polityki - uczeni, teoretycy, 
publicyści, rozmaici indywidualni i instytucjonalni eksperci i doradcy oraz analitycy, a tak
że polityczni opozycjoniści - z reguły twierdzą, że można więcej i lepiej, a już na pewno, 
jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, iż można zwiększać rozmiary wytwarzanej produkcji 
i zakres świadczonych usług szybciej, niż to się dzieje. Z drugiej strony wykonawcy tej po
lityki - rząd, centralne organy administracji państwowej parające się aktywnością na ni
wie gospodarczej, bank centralny, polityczne zaplecze rządzących koalicji w parlamencie, 
administracja regionalna i lokalna - uważają, że doraźnie szybszego tempa wzrostu osią
gnąć się nie da i co najwyżej zapowiadają je (wierząc w to albo i nie) na przyszłość bliż
szą lub dalszą. 
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O ile wśród tej pasywnej warstwy - recenzentów i krytyków - panuje raczej zgodność, 
że możliwie jest kroczenie inną, szybszą (potencjalną, w naszym ujęciu) ścieżką wzrostu 
- przynajmniej dopóty, dopóki niektórym z nich nie przychodzi zmienić odgrywanej 
przez siebie roli i podjąć się samemu uprawiania polityki gospodarczej - o tyle w obrębie 
warstwy aktywnej zdania są podzielone. Jedni uważają, że można osiągnąć wyższą dyna
mikę już na krótką metę, inni są odmiennego zdania. Najgorsze wszak jest to, że najczę
ściej w tej aktywnej warstwie nie ma dostatecznej dozy konsensusu - bo o pełnym mowy 
nie ma! - co do tego, co i jak robić. Co ciekawe, jest to domeną wszystkich gospodarek, 
także tych o najwyższym poziomie wyrafinowania nowoczesnych struktur ekonomicz
nych i dojrzałości rynkowych instytucji, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi (Stiglitz 
2003). Tym razem jednak rzecz nie tylko w tym, że poglądy są różne - przecież jeszcze 
bardziej zróżnicowane są one w kręgach pasywnych krytyków, atakujących sprawujących 
władzę raz z lewa, raz z prawa, a czasami także z pozycji zdrowego rozsądku - ale przede 
wszystkim w tym, iż działania są często nieskoordynowane, a kompromisy nietwórcze. 
Samo określenie polityka gospodarcza implikuje już wiele kwestii, nad którymi trzeba się 
nieustannie zastanawiać. 

Po pierwsze, chodzi o politykę, a ta - jeś l i ma do czegoś dobrego i użytecznego 
prowadzić - musi być oparta na wizji i zarazem musi być wyzuta z iluzji. Poli
tyka (i politycy) bez wizji to coś niekompletnego, niedokończonego i z pewnością nie po
rywającego. To zaiste trochę jak podróż bez celu (jak włóczęga) która sama z siebie mo
że nawet i być przyjemna przez czas jakiś, ale nie prowadzi stąd tam, od tego do tamte
go, co polityka powinna czynić. Jeśli brak długofalowej wizji - ambitnej, ale realistycznej 
zarazem, pokazującej społeczeństwu jak ma się rozwijać i realizować swoje aspiracje, za
razem pobudzając je w rozsądnych, ziszczalnych z czasem granicach - jest zastępowany 
iluzjami o zbawiennych szokach czy cywilizacyjnych skokach, z jednej, tej deklaratywnej 
strony, czy też skracającą się perspektywą bieżącego politykowania do czasu kolejnych 
wyborów, z drugiej, tej faktycznej strony, to marnie to wróży procesom rozwoju. 

Po drugie, chodzi o gospodarkę, a więc polityka ta musi być oparta na teorii funkcjono
wania i rozwoju gospodarczego. Na złej teorii oprzeć można tylko złą politykę. Do
świadczaliśmy tego także w Polsce niedawno -w latach „szoku bez terapii" na początku 
minionej dekady i „schładzania bez potrzeby" w jej końcu. Dobrą natomiast politykę 
można tworzyć i uprawiać jedynie na gruncie dobrej teorii ekonomicznej, choć ona sama 
nie jest do tego jeszcze wystarczająca. Na pewno natomiast jest niezbywalna. 

Kiedyś - gdy gospodarowanie było niewspółmiernie prostszym przedsięwzięciem niż 
obecnie - można było kultywować gospodarkę poniekąd „nie wiedząc, co się czyni", czy 
też stosując metodę prób i błędów oraz eksperymentowanie na żywym organizmie. 
W końcu tysiąc lat temu ludzkość liczyła tylko około 310 mln. Ale teraz jest nas ponad 20 
razy więcej. 

Współcześnie uprawianie polityki gospodarczej - a więc świadome i celowe oddziały
wanie na podmioty uczestniczące w rynkowej grze ekonomicznej po to, aby realizować jej 
cele rozwojowe: lepsze zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa poprzez 
poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i sprawne funkcjonowanie obsługującego 
ludność i firmy Państwa -jest niebywale złożone i wymaga ogromnej wiedzy. Ta musi zaś 
opierać się nie tylko na doświadczeniu, ale przede wszystkim na dobrej teorii ekonomicz
nej. Tej natomiast, niestety, nie zawsze starcza. Już kiedyś Michał Kalecki powiedział, 
że to nieprawda, iż politycy nie słuchają ekonomistów. Słuchają, tyle że tych z poprzed
niego pokolenia. Ale i ci z nowego pokolenia często także dysponują tylko elementami ta
kiej teorii, zaledwie wynikami studiów empirycznych i rozważaniami przyczynkarskimi, 
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czego w warunkach posocjalistycznej transformacji doświadczamy szczególnie (Wojtyna 
et. al. 2001). 

Główny problem jednakże tkwi w tym, że poglądów ekonomicznych - częstokroć 
nawzajem się wykluczających - mamy wokół jeszcze więcej niż „dobrych idei" i niejedno 
piekło dałoby się nimi wybrukować. Polityka wobec tego stoi nieustannie w obliczu 
dylematów: kogo słuchać, a kogo nie? Na jakich poglądach się oprzeć, a które odrzucić? 
Które uznać za niesłuszne, a które za prawidłowe? I niby skąd ona ma to wiedzieć? 
Ryzyko popełnienia błędu jest zatem olbrzymie, zwłaszcza że wielu polityków, choć 
w istocie ignorantów, uważa, że znają się na rzeczy, a ci z kolei, którzy faktycznie się 
trochę znają, często się mylą. Ekonomia bowiem jest taką dziwną dyscypliną, że można 
się na niej znać - mniej lub bardziej - myląc się zarazem bardzo w uprawianej polityce 
czy też postulowanych wobec niej rozwiązaniach. 

Co więcej, myli się często słuszny skądinąd postulat o potrzebie dialogu i porozumie
nia, elastyczności i otwarcia, z koniecznością metodologicznej i merytorycznej popraw
ności oraz naukowej pryncypialności. Średnią czy przeciętną to możemy posługiwać się 
w statystyce, ale nie w ekonomii rozwoju i teorii wzrostu gospodarczego. Nie da się osią
gnąć wysokiego stopnia skuteczności w uprawianej polityce, jeśli próbuje się ją „uśred
niać" poniekąd, biorąc pewne elementy z jednego, inne z drugiego naukowego podwórka, 
raz z monetaryzmu, innym razem z neokeynesimu, raz z nowej ekonomii instytucjonal
nej, kiedy indziej ze szkoły szwedzkiej, wreszcie raz z socjalizmu, raz z kapitalizmu, 
a wszystko po to, aby zadowolić jak najszersze kręgi spierających się stron. 

W naszych posocjalistycznych realiach szczególnie destruktywną mieszanką są próby 
kombinowania niektórych lewicowych koncepcji intencjonalnie socjaldemokratycznych 
z elementami ekonomii neoliberalnej, wyrwanymi z kontekstu teorii odnoszącej się do 
innej zupełnie rzeczywistości wysoko rozwiniętego kapitalizmu (North 2002). Co cieka
we, dawało to o sobie silnie znać zarówno podczas rządów AWS-UW (lata 1998-2001), jak 
i SLD-PSL (lata 2002-04). Z pewnością dlatego, że na politykę bardziej rzutowała ide
ologia tych partii, aniżeli nauki ekonomiczne sensu stricte. Niestety, także obecnie takie 
dziwne skrzyżowanie elementów lewicowego populizmu z prawicowym liberalizmem 
osłabia tkankę gospodarczą i utrudnia osiągnięcie potencjalnej stopy wzrostu, a nade 
wszystko utrzymanie w dłuższej perspektywie odzyskiwanej z takim trudem dynamiki 
gospodarczej. 

Po trzecie, nie mniej niż różnych poglądów jest rozmaitych interesów. Układowi 
sprzecznych interesów trzeba się przyglądać z jeszcze większą wnikliwością 
niż meandrom teorii, aby pojąć, dlaczego takie a nie inne poglądy biorą górę. 
Bo tak naprawdę to najczęściej nie chodzi o różnice poglądów, tylko interesów. To okre
ślone interesy biorą górę, nie poglądy. Interesy są tu pierwotne, a poglądy wtórne. Te się 
niejednokrotnie wręcz kupuje, stosując całą gamę instrumentów lobbingu, politycznego 
marketingu, perswazji i nacisków, czy po prostu intelektualnej korupcji. Wtedy poglądy 
dorabia się do upolitycznionej de facto pseudo-nauki (bo z autentyczną niewiele ma ona 
wspólnego). 

W ostatnich czasach najlepszym przykładem jest tutaj lansowanie przez zainteresowa
ne lobby podatku liniowego - rozwiązania tak błędnego teoretycznie, jak i szkodliwego 
praktycznie. Jest ono z gruntu fałszywe z perspektywy zarówno konieczności formowania 
rodzimego kapitału, czemu intencjonalnie (i pozornie) miałoby służyć, jak i z punktu wi
dzenia uzasadnionego społecznie wtórnego podziału dochodów. Te dwa aspekty sprawy 
są zresztą nierozdzielne, gdyż przejście na podatek liniowy zawsze musi się łączyć się 
z przesunięciem części dochodów netto od uboższych do bogatszych warstw ludności, co 
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w warunkach społeczeństwa na dorobku pociąga za sobą spadek, a nie wzrost skłonności 
do oszczędzania w makroskali. Dowodzi tego dobitnie minione piętnaście lat transfor
macji, kiedy to na tle pogłębiania się rozwarstwienia dochodowego ludności skłonność do 
oszczędzania najczęściej spadała, a nie rosła. Takie przesunięcie dochodów w naszych 
warunkach odbiłoby się także wyraźnie na dalszym pogłębieniu nierównowagi handlowej 
poprzez stymulowanie dodatkowego importu kosztownych dóbr nie wytwarzanych w kra
ju oraz w transferach kapitału zagranicę. Koniec końców mogłoby go pozostawać do dys
pozycji krajowej gospodarki mniej, a nie więcej. Tego z kolei dowodzi doświadczenie Ro
sji z ostatnich kilku lat. Podatek liniowy jest nie tylko niesprawiedliwy, czym nie każdy 
ekonomista i polityk musi się przejmować, ale przede wszystkim jest on destabilizujący 
i antyefektywnościowy, a od tego ekonomiści i politycy gospodarczy, którym na sercu leży 
zrównoważony wzrost gospodarczy, abstrahować nie mogą. 

Po czwarte, sprawna realizacja dobrych koncepcji polityki gospodarczej wymaga zde
terminowanego przywództwa politycznego. Musi ono wiedzieć, czego chce, musimy na
prawdę rozumieć, „o co walczymy, dokąd zmierzamy". Jak się nie wie, to się grzęźnie 
i brnie, choć, oczywiście, grzęznący i brnący też walczą, jak mogą... Wtedy jednak nawet 
dobra teoria nie pomoże, bo nie wystarcza tych, którzy powinni umieć się nią posłużyć. 
Na niewiele zdają się trafne odpowiedzi, jeśli polityczni decydenci często nie wiedzą na
wet, jak brzmią pytania. 

Przywództwo polityczne można przy tym ujmować na różnych płaszczyznach. W wa
runkach demokracji politycznej i rozwijającego się młodego społeczeństwa obywatelskie
go chodzi tu przede wszystkim o dobrze zorganizowane i sprawnie działające, przy 
otwartej publicznie kurtynie, partie oraz ich liderów. Z tego też punktu widzenia sytuacja 
w Polsce jest nader niekorzystna. Co więcej, paradoksalnie miast poprawiać się - staje się 
ona coraz gorsza. Rokuje to niedobrze na przyszłość, nie tylko zresztą z punktu widzenia 
możliwej do osiągnięcia stopy wzrostu gospodarczego (Koźmiński, Sztompka 2004). 
Gdyby analizy i oceny ograniczyć li tylko do tego aspektu sprawy, to już widać, że rzeczy
wiste tempo wzrostu podczas następnych co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu lat, 
będzie mniejsze niż potencjalnie możliwe do osiągnięcia w hipotetycznej sytuacji, gdyby 
takiego pozaekonomicznego ograniczenia nie było. A tego czynnika - w odróżnieniu na 
przykład od ropy naftowej czy komputerów - zaimportować się nie da. Tego trzeba się na
uczyć w historycznym procesie ewolucji i rozwoju, budując stosowne instytucje i kształ
tując inną niż poprzednio kulturę polityczną. 

Po piąte, polityka to sztuka koordynacji. Wielowątkowość aktywności gospodarczej 
wymaga równoczesnego zajmowania się ogromną liczbą spraw. Oczywiście, są ważne 
i ważniejsze, pilne i pilniejsze. Zresztą wyłuskanie tego, co naprawdę jest ważne i pilne 
oraz odróżnienie spraw zasadniczych i strategicznych od drobnych i doraźnych to też 
niełatwa umiejętność, nie wszystkim politykom dana. Polityka z jednej strony kojarzyć 
może się z bieżącym prowadzeniem ogromnej firmy czy organizacji, gdzie natychmiast 
trzeba podejmować - niekiedy w sytuacji kryzysowej -wiele trudnych decyzji, często przy 
niepełnych informacjach i pod hałaśliwą presją otoczenia. Z drugiej strony, jest to dzia
łanie strategiczne, wymagające oddechu, perspektywy i refleksji. A także twórczej inte
rakcji z tym mniej hałaśliwym otoczeniem - z zapleczem intelektualnym i ekspertami, 
partnerami zagranicznymi z globalnej gospodarki, a co najważniejsze z partnerami spo
łecznymi (Gardawski 2004). Jeśli udaje się to wszystko w miarę zgrabnie skoordynować, 
usuwając szumy informacyjne i liczne frykcje w mechanizmach decyzyjnych, to maszyna 
działa. Decyzje nie są wzajemnie sprzeczne, uruchamiane są pozytywne sprzężenia 
zwrotne, aktywizowanie czynników sprawczych odblokowuje pożądane procesy i przyno-
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si z czasem oczekiwane skutki w sferze realnej i finansowej, w odniesieniu do produkcji, 
dystrybucji i konsumpcji. Krótko - gospodarka rośnie. 

Po szóste wreszcie, polityka - wszelka polityka, także ta gospodarcza - to sztu
ka kompromisu. Wciąż trzeba poszukiwać twórczego konsensusu pomiędzy tym, co ko
nieczne, a tym co możliwe, pomiędzy sprzecznymi interesami całego społeczeństwa 
w różnych horyzontach czasowych (klasyczny dylemat akumulacja-konsumpcja), między 
doraźnymi i długofalowymi interesami poszczególnych grup społecznych i zawodowo-
-dochodowych, między potrzebami Państwa i regionów, między podatnikami a benefi
cjantami budżetu, między konsumentami a producentami. Płaszczyzn, na których prze
jawiają się rozbieżności interesów ekonomicznych, jest dużo więcej. Istotne jest to, że 
przy braku umiejętności rozwiązywania odpowiednimi instrumentami polityki sytuacji 
konfliktogennych przeradzają się one w sytuacje konfliktowe. Wtedy najczęściej o poro
zumienie jest jeszcze trudniej. Powinien to przy tym być kompromis pozytywny, który 
tym się różni od negatywnego - kiedy to wszyscy go od biedy akceptują, ale wszyscy są też 
z niego niezadowoleni - że (prawie) wszyscy są osiągniętym porozumieniem w (mniej 
więcej) tym samym stopniu usatysfakcjonowani. Na takim kompromisie można próbo
wać coś sensownego budować także na długą metę. 

Niestety, w naszych warunkach zbyt wiele kompromisów ma charakter doraźny, po
wierzchowny, chybotliwy - od kwestii wysokości obciążeń podatkowych poprzez zasady 
finansowania budowy dróg do sposobów ustalania wysokości emerytur. To z kolei - miast 
równoważyć dynamiczny układ społeczno-gospodarczy- utrudnia możliwości sensowne
go wydłużania perspektywy czasowej, w której uprawia się politykę gospodarczą. A poli
tyka służąca szybkiemu wzrostowi gospodarczemu nie może być krótkowzroczna i „do-
jutrkowa"; musi być długofalowa. W Polsce -jeśli nie zostanie w zadowalającej mierze 
zrealizowany Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej (PNFR 2003), a wiele wska
zuje na to, że niestety tak właśnie się stanie - polityka pozostanie w dominującej części 
właśnie dojutrkowa. Jak dotychczas raz tylko - choć też zaledwie przez kilka lat - udało 
się złamać ten syndrom, przy okazji realizacji długofalowego programu rozwoju społecz
no-gospodarczego, połączonego z głębokimi reformami strukturalnymi i zaawansowaną 
budową instytucji gospodarki rynkowej, jakim była Strategia dla Polski w latach 1994—97 
(Kołodko, Nuti 1997; Stankiewicz 2000; Stiglitz 2002; Baka 2004). 

Polityka gospodarcza może przeto być dobra w każdych warunkach strukturalnych, 
instytucjonalnych i kulturowych, gdyż w definicji „dobrej" polityki implicite zawarte jest 
założenie, że musi ona być dopasowana do warunków, w których jest uprawiana; musi być 
wobec nich niejako kompatybilna. Oczywiście, z tych samych powodów może ona być 
suboptymalna lub po prostu zła. Niestety, to ostatnie zdarza się, jak dowodzi historia, du
żo częściej i dlatego też łatwiej nam przytaczać liczne przykłady marnych skutków upra
wianych polityk gospodarczych niż spektakularnych sukcesów. Dotyczy to także krajów 
posocjalistycznej transformacji, w tym Polski, zwłaszcza w niektórych okresach minione
go piętnastolecia. 

Na marginesie, dlatego właśnie - ze względu na brak tej kompatybilności - próby prze
noszenia do naszej, posocjalistycznej rzeczywistości polityki, która może nawet i w jakimś 
stopniu sprawdzała się w innym otoczeniu, musiały spalić na panewce. Tak właśnie było 
z transplantacją recept wynikających z tzw. konsensusu waszyngtońskiego do Polski czy Ro
sji na początku lat dziewięćdziesiątych (Kołodko 1991 i 1999b; Stiglitz 1998; Kowalik 
2000). Jeśli nawet jakaś koncepcja polityki sprawdzała się w praktyce na przykład w Chile, 
to mogła ona w ogóle nie przystawać do naszych uwarunkowań, podobnie jak nasze „słusz
ne" polityki nie przystają na przykład do Gruzji czy Chin, na pozór tylko przeciwstawnych 
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zupełnie powodów, gdyż koniec końców tą główną przyczyną jest nieadekwatność propo
nowanych instrumentów polityki do istniejących instytucji. To tak jakby kościelnemu 
organiście podsunąć nuty z cadenzą skomponowaną dla wirtuoza skrzypka; zagrać od 
biedy to i się da, ale słuchać już nie sposób. W takim kontekście możemy dojść nawet do 
wniosku - na pozór tylko paradoksalnego - że polityka gospodarcza uprawiana ostatnimi 
laty na przykład w Ugandzie jest lepsza nie tylko od tej realizowanej na przykład w Zim
babwe, ale także i od tej stosowanej w Niemczech. Polityki bowiem nie ocenia się „w ogó
le", tylko konkretnie - hic et nunc - i zawsze pod kątem jej skuteczności. 
Oczywiście, teza o możliwości realizowania lepszej polityki (bardziej „kompatybilnej" 
z jej determinantami) w gorszych warunkach lub też gorszej w lepszych warunkach wy
maga zrelatywizowania czynnikiem czasu. Warunki te bowiem są obiektywnie dane 
w krótkim okresie, natomiast w długim przedziale czasu strukturalne, instytucjonalne 
i kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju są przez politykę tworzone, kształtowane 
i zmieniane; są one przedmiotem polityki i zwrotnie oddziałują na stopień jej sprawno
ści. I nawet jeśli John Maynard Keynes nie mylił się mówiąc, że In the long run, we are 
alldead (Keynes 1924), to jednak zanim do tego dojdzie, mamy sporo czasu, aby poprzez 
doskonalenia prawa i porządkowanie reguł konkurencyjnej gry rynkowej tworzyć i rozwijać 
odpowiednie instytucje, aby usprawniać funkcjonowanie administracji rządowej i samo
rządowej oraz rozwijać organizacje pozarządowe sprzyjające rozkwitowi przedsiębior
czości i społeczeństwa obywatelskiego. To też jest polityka, tylko uprawiana na innej ska
li czasowej i odnosząca się do innej materii. 

Tak więc, o ile w uprawianiu polityki na krótką metę jesteśmy skrępowani istniejącymi 
uwarunkowaniami instytucjonalnymi, to w okresie długim możemy je sobie tworzyć tak, 
aby były one silnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi produkcji i rozwojowi społecz-
no-gospodarczemu. Taka wszakże polityka wymaga innej wiedzy i umiejętności, aniżeli 
ta niezbędna do skądinąd niełatwego manipulowania stopami podatkowymi i stopami 
procentowymi pod kątem sprzyjania formowaniu się kapitału, posługiwania się kursem 
walutowym i rezerwami obowiązkowymi dla podtrzymania dynamicznej równowagi pie
niężnej, czy też stosowania zamówień publicznych albo programowania wydatków bu
dżetowych w celu pobudzania koniunktury. 

Cóż, Keynes ma rację, choć też nie do końca, bo społeczeństwa nie umierają nawet 
w długim okresie, a procesy rozwojowe są ciągłe i tak jak my korzystamy z dorobku po
przednich pokoleń, tak też wypada tym następnym pozostawić po sobie coś więcej ponad 
piętrzące się problemy. Ale na bieżąco rację mogą mieć również i ci spośród nas, którzy 
nie tylko wierzą, że po drodze można jeszcze odnieść sukces gospodarczy poprzez szyb
ki i długotrwały wzrost gospodarczy, ale także wiedzą nieco na temat, jak to osiągnąć. 
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ROZDZIAŁ II 

Adam Noga 

NOWE PODSTAWY MIKROEKONOMII I MEZOEKONOMII DŁUGOOKRESOWEGO 
WZROSTU GOSPODARCZEGO 

ISTOTA PROBLEMU 

Na gruncie nowoczesnej makroekonomii J.M. Keynesa (1936) i M. Kaleckiego (1933) 
powstały pierwsze nowoczesne modele wzrostu E. Domara (1949) i R. Harroda (1948). 
Współczesne koncepcje wzrostu, głównie teorie wzrostu endogenicznego, próbują kon
sumować osiągnięcia współczesnych kierunków makroekonomicznych, takich jak nowa 
ekonomia klasyczna, nowy keynesizm, teoria realnego cyklu koniunkturalnego czy nowa 
teoria handlu zagranicznego. 

Przez pewien okres istotny wpływ na tworzenie koncepcji wzrostu gospodarczego wy
wierali mezoekonomiści, wśród których - obok dominujących, jak zwykle, ekonomistów 
amerykańskich - istotną rolę odgrywali ekonomiści europejscy, szczególnie francuscy 
(F.Perrouxl948). 

Mezoekonomiści wprowadzili do rozważań wzrostowych bardzo istotne kwestie struk
turalne, rolę zmian gałęziowych, regionalnych i w ugrupowaniach podmiotów w procesie 
wzrostu. 

W nowoczesnych koncepcjach wzrostu dopiero na gruncie ekonomii instytucjonalnej 
ujawnił się wkład mikroekonomistów w wyjaśnianie procesów wzrostu, a przecież u na
rodzin nauki ekonomii, w Bogactwie narodów A. Smitha, to właśnie mikroekonomia od
grywa kluczową rolę w wyjaśnianiu procesów wzrostu. 

Pierwszą istotną przesłanką niniejszego opracowania jest więc zwrócenie uwagi na ro
lę mikroekonomicznych podstaw i teoretycznych wyjaśnień długookresowego wzrostu 
gospodarczego. W kontekście powyższych uwag - przesłanką dość intrygującą. 

Drugą zaś przesłanką jest powszechnie przyjmowana konstatacja, że mikroekonomicz
ne i mezoekonomiczne uwarunkowania procesów gospodarczych są w krótkim okresie 
względnie niezmienne, a ich zmienność następuje w długim okresie, a więc w horyzon
cie czasu, których nas tutaj interesuje szczególnie. 

Często tak architekci, jak i analitycy, zarówno polityki fiskalnej, jak i polityki pienięż
nej, tłumaczą ograniczoność swoich polityk. 

W długookresowym wzroście musi więc następować istotna zmiana mikroekonomicz
nych i mezoekonomicznych fundamentów gospodarki. 

Ale sądzimy - i to jest trzecia przesłanka intrygująca - że zmiany w mikroekonomi
cznych i mezoekonomicznych podstawach nabierają współcześnie coraz większej 
autonomiczności w stosunku do polityk makroekonomicznych i podążają coraz 
bardziej różniącymi się torami w makroproporcjach gospodarczych. Co więcej, są one 
także coraz szybsze. 

Jak dobitnie pokazuje tablica 1, od trzeciego kwartału 2002 r. istotnie zwiększa się tem
po wzrostu gospodarczego, natomiast wciąż maleją nakłady na inwestycje i rośnie bezro
bocie. Oczywiście, to jeszcze niczego nie dowodzi, ale pokazuje, że możemy w przyszło
ści mieć do czynienia z wieloma podobnymi sytuacjami, które w myśl dotychczasowych, 
konwencjonalnych prawd ekonomicznych mogą się wydawać anomaliami. Tymczasem 
prawidłowością przyszłych długookresowych przebiegów wzrostu gospodarczego będzie 
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coraz więcej anomalii tego typu, anomalii oczywiście w tym sensie, że będziemy próbo
wać rozumieć ten przebieg w kategoriach tradycyjnych podstaw mikroekonomicznych 
i mezoekonomicznych. 

Wreszcie czwartą przesłanką niniejszego opracowania jest próba zdefiniowania natury 
przyszłych mikropodmiotów i układów mezoekonomicznych w gospodarce. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że na naszych oczach coraz bardziej zmieniają się: przedsiębior
stwo, konsument, pracownik, państwo jako mikropodmiot i związki zawodowe. Oczywi
ście, można bronić „nieśmiertelności" ekonomii neoklasycznej wskazując, że zawsze 
przydatnymi modelami są nawet czarnoskrzynkowe modele wyboru przedsiębiorstwa lub 
konsumenta, że np. handel w internecie może być lepiej niż jakikolwiek wcześniej tłu
maczony przez model konkurencji doskonalej, że zawsze mamy do czynienia z popytem, 
podażą i ceną itd. Trzeba jednak być świadomym, że poprawność takiego podejścia po
zwala zrozumieć zaledwie części problemu, niekiedy 30%, a może 40%. To, oczywiście, 
bardzo dużo i z tego też powodu warto nadal w tej konwencji publikować setki artykułów, 
wydawać podręczniki. Ale trzeba być też świadomym ogromnej ograniczoności takiego 
podejścia. Jeden z najwybitniejszych współczesnych ekonomistów, świetny mikroekono-
mista i makroekonomista J. Tirole, przy okazji problematyki identyfikacji rynku pisze: 
„Zakładamy, że rynek mamy zidentyfikowany". Przypomina to dowcip o otwarciu konser
wy w lesie nożem, który mamy tylko w założeniu. Tymczasem na wielu współczesnych 
rynkach identyfikacja produktów i usług konkurencyjnych, identyfikacja konkurentów 
jest tak skomplikowana, że wielu takim analizom można poświęcać „ceglaste" książki i to 
bez gwarancji wyczerpania problemu. 

Ogromnie skomplikowały się także układy mezoekonomiczne gospodarki. Tradycyjne 
stwierdzenie „musimy postawić na rozwój tego lub tamtego przemysłu", jest obecnie -
w długofalowej strategii gospodarczej - gwarantowaną receptą na porażkę. Przyszłymi 
„gałęziami" napędzającymi wzrost są raczej pewne sieci, grona, które muszą być zbudo
wane ze znacznie bardziej nietrwałych ogniw, mogących podlegać ciągłej modyfikacji 
i ciąg innej konfiguracji z innymi ogniwami. 
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KONTROWERSJE TEORETYCZNE 

Rola mikroekonomicznych podstaw makroekonomii i wzrostu gospodarczego stała się, 
jak wiadomo, jedną z ważniejszych przestanek „kontrrewolucji" w ekonomii, gruntownej, 
w sensie dosłownym i w przenośni, krytyki ekonomii keynesowskiej i ekonomii postkeyn-
esowskiej przez nowych klasyków. Z kolei nowi keynesiści, np. N.G. Mankiw, nie bez 
sceptycyzmu postkeynesistów (np. J. Tobina) próbowali dobudować mikroekonomiczne 
fundamenty do ekonomii keynesowskiej, podejmując wyzwanie rzucone przez R. Luca
sa, R. Barro czy T. J. Sargenta (Snowdown, Vane 2003). 

Częściowo w związku z powyższym dyskursem w wielkiej teorii ekonomii toczy się per
manentnie znacznie ciekawszy spór polityczno-gospodarczy dotyczący następujących za
gadnień: Na ile określone sytuacje koniunkturalne gospodarki oraz przejścia z jednych 
stanów koniunktury do innych dokonują się w wyniku określonych polityk makroekono
micznych państwa, zmian w makroekonomicznych uwarunkowaniach zewnętrznych 
(w tym również o charakterze szokowym), a na ile są efektem autonomicznych zmian mi
kroekonomicznych dokonywanych przez podmioty mikroekonomiczne? Na ile mikropod-
mioty w wyniku własnej aktywności transformacyjnej, innowacyjnej i efektywnościowej 
mogą bez względu na prowadzone polityki makroekonomiczne z powodzeniem funkcjo
nować w gospodarce? Na ile wreszcie ta aktywność mikropodmiotów może doprowadzać 
do działania zmodyfikowanych praw rynku Saya powodując, że skuteczność działania jed
nych mikropodmiotów stwarza przestrzeń życiową dla innych? 

Wydaje się ciekawym zjawiskiem, że różni uczestnicy współczesnego dyskursu makro
ekonomicznego, których mikroekonomiczne podejście do mikroekonomicznych podstaw 
długookresowego wzrostu przypomnimy w następnej części opracowania, w zasadzie 
zgadzają się co do tego, że mikropodmioty zaczną działać w sposób pożądany, tzn. na 
przykład konsumenci zracjonalizują międzyokresowe wybory, przedsiębiorstwa zmienią 
profil produkcji, zwiększą inwestycje i zatrudnienie, zaczną więcej eksportować, pracow
nicy stawać się będą coraz bardziej knowledge workers, związki zawodowe zrozumieją 
długofalowe cele rozwoju przedsiębiorstwa w wyniku zmiany polityk makroekonomicz
nych (i też mikroekonomicznych) państwa. Oczywiście, różnym szkołom chodzi o różne 
polityki. Z reguły nie wierzy się w to, aby w wyniku autonomicznych zmian zachowań mi
kropodmiotów, przy danych - złych w mniemaniu wszystkich szkół - politykach makro
ekonomicznych, mogły zachodzić zmiany w gospodarce, które można by uznać za pożą
dane, na przykład wzrost zatrudnienia czy spadek inflacji. Wręcz przeciwnie Określony 
potencjał efektywności i kreatywności mikropodmiotów uważa się za czynnik struktural
ny, możliwy do zmian w długim okresie, a więc w istocie drugorzędny w sporze o charak
ter polityk makroekonomicznych. Spróbujemy trochę podważyć takie przekonanie. 
Najpierw jednak przypomnijmy w skrócie, jak różne współczesne kierunki makroekono
miczne wykorzystują mikroekonomię i prace mikroekonomistów. 

Keynesizm i postkeynesizm - istotą metody J.M. Keynesa, tworzącą współczesną 
makroekonomię, był zdecydowany „prymat makro nad mikro", czyli prymat makropro
porcji nad zachowaniami mikropodmiotów. Te ostatnie nie były podmiotami racjonalny
mi w tym sensie, że mogłyby dostrzegać przyszłe niekorzystne zmiany w bieżących pozy
tywnych tendencjach makroekonomicznych inspirowanych uznaniowo przez państwo 
GA Akerlof, W.T. Dic-kens, G.L. Perry 1996). Adaptowały się do inspirowanych przez pań
stwo zmian w makropro-porcjach nawet z nadmiernym, zwierzęcym instynktem. Dla Key
nesa problemem nie był sposób zorganizowania i koordynacji gospodarki, rynków, ale regu
lacja całkowitego popytu. Prace jednakże innych pionierów keynesizmu (M. Kaleckiego, 
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J. Robinson, E W. Andrewsa czy G. Meansa) podjęły bardzo wiele istotnych kwestii orga
nizacji i koordynacji gospodarki, charakteru mikropodmiotów i powiązań między nimi. 
Wystarczy wymienić teorie niedoskonałej konkurencji J. Robinson, analizę oligopolu 
M. Kaleckiego czy cenę administrowaną G. Meansa. Dostrzegały w nich głównie 
jednakże negatywne znaczenie dla równowagi gospodarczej (niskiego bezrobocia) 
i sprawności rynków. Pozytywne elementy, które można znaleźć u Andrewsa, nie zostały 
praktycznie wykorzystane w keynesowskiej analizie makroekonomicznej. 

Model Mundella-Fleminga - postkeynesowski model Mundella-Fleminga, rozcią
gając analizę makroekomoniczną na gospodarkę otwartą, podtrzymuje keynesowską 
abstrakcję od roli zachowań mikropodmiotów i złożonych powiązań między nimi. 

Monetaryzm - monetaryści, na czele z M. Friedmanem, nie sądzą, aby mikropodmio-
ty charakteryzowały się racjonalnymi oczekiwaniami (raczej adaptacyjnymi), dostrzegają 
także nie mniejsze niż keynesiści zawodności rynku. Zawodności państwa uważają jed
nakże za jeszcze groźniejsze. W efekcie niedoskonały rynek uważają za doskonały sposób 
koordynacji powiązań pomiotów w gospodarce, w długim okresie samoczynnie zdolny do 
eliminowania swoich niedoskonałości, na przykład zmuszając kartele do upadku i powrotu 
cen do „rynkowej" równowagi między popytem a podażą na produkty i usługi. W kluczo
wym dla monetaryzmu równaniu z ilościowej teorii pieniądza MV = P T, autonomiczny 
wpływ na P poza M i V— na przykład poprzez różne strategie i związki przedsiębiorstw, 
pracowników, konsumentów itd. - jest ignorowany. 

Nowa ekonomia klasyczna - ekonomiści nowej ekonomii klasycznej próbują mode
lować zachowanie gospodarki za pomocą metody równowagi ogólnej wprowadzonej do 
ekonomii przez L. Walrasa. W wyrafinowanym ujęciu teoretycznym sprawia to, że ta szko
ła makroekonomii jest najsilniej podbudowana mikroekonomicznie. Jeśli - zgodnie z bar
dzo ambitnym planem badawczym tej szkoły- udałoby się pokazać w ramach metody Wal
rasa, zestaw równań równoczesnych opisujących całą gospodarkę, różne zawodności ryn
ku, strategiczne zachowania przedsiębiorstw, usztywnienia instytucjonalne (np. na rynku 
pracy), innowacyjność, to na pewno najlepiej harmonizowałaby ta szkoła wymagania roz
woju nauki i potrzeb praktyki (R. Barro 1976, 1989, 1991, 1997, OJ. Blanchard 1984). Pro
blem polega jednak na tym, że ogromne zalety metody Walrasa najpierw przez sto lat trze
ba było precyzować, kosztem coraz większego jej oddalania od rzeczywistej gospodarki, 
a przez następne pięćdziesiąt lat, do dnia dzisiejszego, ich zbliżanie do rzeczywistej gospo
darki następuje bardzo powoli. Coraz większe zbliżanie tej metody do rzeczywistości po
zwalałoby na bardzo konkretne korzyści: szacowanie liczbowe efektów makroekono
micznych różnych „niedoskonałości" rynku czy zachowań strategicznych przedsiębiorstw. 

Teoria nierównowagi - szkoła nierównowagi, próbuje bardziej niż nowa ekonomia 
klasyczna, w swoich wyrafinowanych modelach naukowych ujmować najbardziej rzeczy
wiste zjawiska zachowań i powiązań mikropodmiotów, takie jak pozacenowe sposoby do
stosowań i koordynacji w gospodarce. Teoria ta wyraźnie zwraca uwagę, że te pozaceno
we, ilościowe, instytucjonalne powiązania między podmiotami gospodarczymi stają się 
kolejnym bardzo istotnym regulatorem gospodarki, silnie modyfikującym regulatorem 
rynków z cenami czyszczącymi nadwyżki popytu lub podaży. Podobnie jednak jak nowa 
ekonomia klasyczna, teorie nierównowagi słabo analizują naturę i charakter tych poza-
rynkowych, strategicznych i przedsiębiorczych powiązań mikropodmiotów. 

Teoria realnego cyklu koniunkturalnego - przedstawiciele teorii realnego cyklu 
w swojej analizie wykorzystują reprezentatywny mikropodmiot, którego wybory są po
dobne jak milionów innych w gospodarce. Na analizie takiego podmiotu buduje się mi
kroekonomiczne podstawy makroekonomii. W podejściu do powiązań podmiotów i ich 
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zachowań strategicznych wyraźnie sympatyzują ze szkołą ultraliberalną w teorii organi
zacji gospodarczej i konkurencji (szkoła Chicago - UCLA), tzn. nie widzą, aby siła 
i związki rynkowe przedsiębiorstw (pozycje dominujące, monopolistyczne, alianse, sieci, 
zmowy itd.), stanowiły zagrożenia dla wypróżniających się rynków. Wręcz przeciwnie, ad
ministracyjna walka z nimi dla opróżniania się rynków wywołuje bardziej negatywną niż 
pozytywną rolę - tym bardziej negatywną dla kluczowej dla tej szkoły kwestii zmian po
stępu technicznego, powodujących korzystne przekształcenia funkcji produkcji (te same 
nakłady dają większy efekt). 

Nowy keynesizm - dla nowych keynesistów ogromne znaczenie ma identyfikowanie 
wszelkiej złożoności powiązań mikropodmiotów, ich heterogeniczność, złożoność orga
nizacyjna, siła rynkowa, zachowania strategiczne, związki w postaci aliansów, sieci, poro
zumień, długoterminowe kontrakty, wspólne badania B+R, rodzaje własności przedsię
biorstw itp. Są one bowiem źródłem znacznie bardziej skomplikowanych dostosowań 
w gospodarce, niż to zakłada koncepcja wypróżniających się rynków w gospodarce. Nie 
oznacza to jednak, że pod tym względem są zdecydowanie „mądrzejsi" niż nowi klasycy. 
Nie potrafią bowiem, jak ci ostatni (a oni twierdzą, że jeszcze nie potrafią), wkompono
wać owych złożoności w wewnętrznie spójny model makroekonomiczny. Nowi keyneści 
wskazują na bardzo bogate mikroekonomiczne podstawy makroekonomii, ale w sposób 
bardziej werbalny, intuicyjny, obrazowy niż alegoryczny (R.J. Gordon 1990). 

Ekonomia austriacka - zgodnie ze swoim „antymodelowym" podejściem przedsta
wiciele szkoły austriackiej starają się wprowadzić do swoich rozważań „pełnokrwiste" 
mikropodmioty oraz nie redukować bogactwa powiązań i zachowań strategicznych 
(w tym szczególnie innowacyjnych - w ślad za wielkim ekonomistą wywodzącym się z Au
strii - J. Schumpeterem). W ujęciu Hayeka doskonała konkurencja - optymalny stan kon
kurencyjny w wielu podejściach walrasowskich - pozbawiona jest w ogóle konkurencyj
ności (siły, ostrza konkurencji zmuszających podmioty do efektywnych i innowacyjnych 
zachowań). Konkurencja jest procesem, a nie stanem. Konkurencja w oligopolu, pomię
dzy kilkoma silnymi, mającymi środki do konkurowania przedsiębiorstwami jest zdecy
dowanie bardziej efektywna i korzystniejsza dla gospodarki niż doskonała konkurencja. 
Można powiedzieć, że wśród omawianych szkół w makroekonomii, podejście Austriaków 
charakteryzuje się wręcz hiperrealizmem. Jest więc ono bardzo ciekawe w sporze z tymi 
„modelarzami", którzy zamknięci w coraz bardziej precyzowanych sztucznych 
gospodarkach, tracą jakąkolwiek przydatność dla rzeczywistych gospodarek. Jednakże 
w sporze z tymi „modelarzami", którzy to wszystko, o czym piszą Austriacy, wiedzą, ale 
nie potrafią tego jeszcze w swoich modelach ująć, mimo że do tego usilnie dążą, Austria
cy nie mają tak wiele do powiedzenia. 

Teoria wzrostu egzogenicznego - przyjmując w neoklasycznym modelu wzrostu 
tempo przyrostu postępu technicznego jako egzogeniczne, nie wyjaśniane przez model, 
nie ma potrzeby - z założenia - wnikania w złożony świat powiązań przedsiębiorstw 
kreujących postęp techniczny. Ta naturalnie ogromna słabość neoklasycznego, egzoge
nicznego modelu wzrostu gospodarczego stała się impulsem zachęcającym do budowy 
endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. 

Teoria wzrostu endogenicznego - niektórzy przedstawiciele tej teorii (zwłaszcza 
R Romer) wykorzystują w modelach makroekonomicznych osiągnięcia teorii organizacji 
gospodarczej (industrial organization). Endogeniczne wyjaśnianie postępu technicznego 
wiążą oni w sposób oczywisty z aktywnością mikropodmiotów, przede wszystkim przed
siębiorstw i państwa jako mikropodmiotu. Postęp techniczny jest jednym z głównych 
środków współczesnej konkurencji i jednym z najważniejszych źródeł współczesnych 
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przewag konkurencyjnych (K.J. Arrow 1962), E Aghion i P. Howitt 1998). Aktywności 
przedsiębiorstw w kreowaniu postępu technicznego zdecydowanie deformuje obraz kon-| 
kurencji wyłaniający się z walrasowskich modeli konkurencji doskonalej. Niedoskonałość 
konkurencji jest często wręcz niezbędna do kreowania postępu technicznego. 

Nowa teoria handlu zagranicznego - nowa teoria handlu zagranicznego w cen-l 
trum analizy umieszcza zachowania strategiczne przedsiębiorstw, zjawiska niedoskona-: 
lej konkurencji, powiązania między mikropodmiotami w skali międzynarodowej. Bardl 
zbliża się więc do rzeczywistej gospodarki, odchodząc od sztucznych, heurystycznych 
gospodarek, z doskonałą konkurencją, anonimową i atomistyczną rolą mikropodmiotów 
dających się opisać teorią równowagi ogólnej. Ta ostatnia kwestia jest jednakże nie-j 
uchronną ceną, jaką nowa teoria handlu zagranicznego musi zapłacić za realizm. Przed
stawiciele nowej ekonomii klasycznej w celu budowania modeli równowagi ogólnej mu
szą wciąż jeszcze rezygnować z tak realistycznych założeń, zadowalając się natomiast 
bardziej spójnymi modelami, mając nadzieję, że kiedyś w ich ramach uda się pomieścić 
wszystkie realistyczne związki świata biznesu. 

Nowe podstawy mikroekonomiczne makroekonomii - tryumf nowej ekonomii 
klasycznej mającej mikropodstawy, których brak było keynesizmowi, a także intensywne 
prace nowych keynesistów w poszukiwaniu mikropodstaw nadrabiających braki Keynesa 
i szukających uzasadnień swoich twierdzeń makroekonomicznych, stwarzają wrażenie, 
że w ekonomii dokonuje się oczekiwany postęp, integrujący osiągnięcia badawcze mikro
ekonomii i makroekonomii. Dla wielu ekonomistów nie jest to jednak takie pewne. No
wa ekonomia klasyczna wkomponowała bowiem mikroekonomię do swoich rozważań 
bardziej zgodnie z regułami makroekonomicznymi (reprezentatywny mikropodmiot za
chowuje się w myśl modelu makroekonomicznego), a nowa ekonomia keynesowska, 
wskazując na bogactwo i heterogeniczność mikropodmiotów, nie potrafiła przejść 
jako postaci precyzyjny, spójny model z mikro do makro. 

Wielu ekonomistów, jak np. J. Stiglitz czy B. Greenwald (1986) oraz inni przedstawiciele 
tzw. nowej mikroekonomii, starają się zbudować makroekonomię wg reguł mikroekonomii, 
nowej mikroekonomii (ta ostatnia z kolei wiele zawdzięcza rozwójowiteorii organizacji go
spodarczej - industrial organizatioń). W takim ujęciu wychodzić trzeba z asymetrii infor
macji w gospodarce (ze zjawiskami morał hazard - pokusy do oszustwa, adverse selection 
- selekcji negatywnej), ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej, kosztów transak
cji, hierarchiczności w budowie i powiązaniach między podmiotami oraz przede wszystkim 
ze zróżnicowania jakościowego pracy, kredytu, dóbr trwałych czy całych przedsiębiorstw. 

Wychodząc z owych założeń i budując na nich modele makroekonomiczne dochodzi 
się do wniosku, że rynki pracy, pieniądza, kapitału, inwestycji, tzw. rynki na przedsiębio
rstwa nie równoważą się w sposób klasyczny. Trwale niedobrowolne bezrobocie może być 
w ten sposób teoretycznie uzasadnione. 

W sporze o przydatność mikroekonomii i mikroekonomicznych podstaw makroekono
mii przedstawiciele tej ostatniej, dodajmy znacznie młodszej siostry mikroekonomii, 
wydają się trochę lekceważyć jej postępy badawcze. Nie lekceważy tych postępów i oczy
wiście zawsze w parze idących z nimi sporów sam R. Lucas, który najwięcej wniósł do 
osadzenia makroekonomii na solidnych podstawach mikroekonomicznych. Na pytanie 
B. Snowdona i H. R. Vana: „Dlaczego według Pana ekonomiści są bardziej zgodni w kwe
stiach mikroekonomicznych niż w kwestiach makroekonomicznych?" Lucas odpowiada: 
„O jaki konsensus w mikroekonomii Panom chodzi? Czy idzie po prostu o to, że mikroeko-
nomiści przyjmują równanie Słuckiego albo inne czysto matematyczne twierdzenia? Ma-
kroekonomiści tak samo liczą pochodne. 
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W sprawach dotyczących praktycznego wykorzystania teorii oraz polityki gospodarczej 
mikroekonomiści są równie głęboko podzieleni jak makroekonomiści - przecież żadna ze 
stron postępowania antymonopolowego nie ma najmniejszych kłopotów ze znalezieniem 
biegłych"1. Otóż to!" 

R. Lucas i inni nowi klasycy wydają się doskonale rozumieć problem. Nie do końca, 
niestety, mogą nam pomóc w rozstrzyganiu dylematów interesujących nas w tym 
opracowaniu. Mikroekonomia, którą wykorzystują do budowy podstaw mikroekonomicz
nych makroekonomii, delikatnie mówiąc trąci myszką. Zresztą Lucas zdawał sobie z te
go doskonale sprawę i zwracał uwagę, że potrzeba jeszcze czasu, aby wprowadzić do ma
kroekonomii mikroekonomię znacznie nowocześniejszą, znacznie lepiej wyjaśniającą za
chowania coraz bardziej skomplikowanych mikropodmiotów. Sam Lucas skupił się na 
innych zagadnieniach, a w znanym w Polsce podręczniku Makroekonomii R. Barro mamy 
do czynienia z tą wciąż zalatującą myszką mikroekonomią. Na szczęście szlakiem wyzna
czonym przez Lucasa podąża praktycznie co miesiąc czy co kwartał cała rzesza młodych 
ekonomistów na łamach czołowych periodyków nauk ekonomicznych na świecie. Może 
coś z tego się wreszcie się wykluje, chociaż na razie... 

Postkeyenesiści i nowi keynesiści niestety też niewiele nam pomogą. J. Tobin mówił: 
„Sądzę, że ważne jest, aby behawioralne równania modelu makroekonomicznego nie sta
ły w sprzeczności z podstawowymi twierdzeniami teorii wyboru i aby co do zasady były 
z nimi zgodne. Uważam jednak, że przyjmowanie mocniejszej wersji „mikropodstaw" 
jest błędne z metodologicznego punktu widzenia i wyrządziło sporo szkód2. 

N.G. Mankiw, który-jak już wspomnieliśmy - zrobił najwięcej, aby dobudować mikro
ekonomiczne podstawy keynesizmowi (w ten sposób zresztą znacznie go deformując 
i tworząc nowy kierunek w makroekonomii) też niewiele nam pomoże, a niekiedy pozba
wi kompleksów naszego studenta mikroekonomii. 

„Jest oczywistą prawdą, że wśród mikroekonomistów panuje większa zgoda co do spo
sobu, w jaki podchodzą do różnych kwestii. Chodzi o to, że mikroekonomiści jako pod
stawowe motywy działania przyjmują maksymalizację użyteczności oraz zysku i opierając 
się na nich prowadzą dalsze rozważania. 

Makroekonomia jest w pewnym sensie trudniejsza, gdyż zajmuje się gospodarką jako 
całością, co oznacza zarazem, że konieczne jest przyjęcie większej liczby upraszczają
cych założeń tak, by cokolwiek mogło stać się przedmiotem analizy i by uczynić problem 
prostszym, niż jest w rzeczywistości. (...) Z pewnością prawdziwa jest teza, że wszystkie 
zjawiska makroekonomiczne są sumą wielu zjawisk mikroekonomicznych i w tym sensie 
makroekonomia opiera się na mikroekonomii"3. 

Niewiele pomoże nam w naszych rozważaniach również jedno z najnowocześniejszych 
i najciekawszych podejść do mikroekonomicznych podstaw makroekonomii zaprezento
wane przez J. Stiglitza i B. Greenwalda. Wprawdzie analizowane przez nich na tle mikro
ekonomii informacyjnej zjawiska asymetrii informacji pozwalają na pełniejsze zbliżenie 
się do natury współczesnych mikropodmiotów, ich sposobu działania i współdziałania 
między sobą, jednakże służy to głównie do pokazania zawodności rynku. 

Tymczasem zawodności rynku, podobnie jak analizowane w latach trzydziestychych XX w. 
przez J. Robinson i E. Chamberlina niedoskonałości rynku, można wykorzystywać w na
miętnych dyskusjach o przewadze jednego regulatora nad innymi. Nie zmienia to jednak 
istoty rzeczy, że na kreowaniu „zawodności" i „niedoskonałości" polega coraz bardziej 

'Poz. cyt., s. 118 
2Poz. cyt., s. 137 
!Poz. cyt., s. 150-151 
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1 We współczesnej gospodarce „network", czyli sieć, odgrywa nie mniejszą rolę regulacyjno-alokacyjną 
w gospodarce niż „market", czyli rynek. Działający w sieciowych relacjach kapitał zagraniczny decyduje dzi
siaj w ponad 60% o deficycie w handlu zagranicznym. Znakomitym przykładem tworzenia sieci małych 
i średnich przedsiębiorstw wokół banku spółdzielczego jest region Mondragonu w Hiszpanii, w którym taka 
sieć stworzyła wiele miejsc pracy a Fundacja Petera Druckera uznała to przedsięwzięcie za przykład organi
zacji przyszłości. 
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funkcjonowanie współczesnych podmiotów. Istotą działania na przykład przedsiębior
stwa, jednego z najważniejszych mikropodmiotów, jest wyróżnienie się na rynku, 
customization, działanie inaczej niż inni, zdobycie przewagi informacyjnej nad konku
rentem itd. Szansą przeżycia na współczesnym rynku przez przedsiębiorstwa jest per
manentne „psucie" doskonałości i niezawodności rynku. 

Może więc trudności teoretycznego porozumienia makroekonomistów wynikają głów
nie ze zbyt słabego postępu w badaniach mikroekonomistów. Może więc taka sama, 
czyli niewielka skuteczność polityk makroekonomicznych wywodzących się z różnych 
kierunków teoretycznych wynika z określonej natury mikropodmiotów. Znaczna grupa 
mikropodmiotów na kij i marchewkę reaguje tak samo lub nie reaguje w ogóle. 

NIESKUTECZNOŚĆ POLITYK GOSPODARCZYCH 

Małą skuteczność polityk gospodarczych - zarówno wywodzących się z opcji etatystycz
nych (nawet w ich nowoczesnym ujęciu, rozwojowej roli państwa), jak i opcji liberalnych 
-w kreowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego możemy spróbować syntetycznie 
wyjaśnić w tablicy 2. Oba typy tych polityk nie mogą pokonać strukturalnych uwarunkowań 
wynikających z pasywnych (alokacyjnych) mikroekonomicznych podstaw dominujących 
w polskiej gospodarce oraz ze sztywnych, przestarzałych mezoekonomicznych powiązań. 

W świetle powyższych wyjaśnień kluczowym zestawem działań na rzecz zdrowego, dłu
gookresowego wzrostu gospodarczego staje się kształtowanie aktywnych zachowań mi
kropodmiotów i powstawania elastycznych sieciowych układów mezoekonomicznych 
w gospodarce. 

KREOWANIE AKTYWNYCH MIKROEKONOMICZNYCH PODSTAW WZROSTU 

Złamanie dominacji arbitrażowego charakteru polskiej przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość nie musi być pojęciem zarezerwowanym dla działalności innowacy
jnej podmiotów, małych czy wielkich, jak to czynił J. Schumpeter we wciąż mających 
większe znaczenie pracach naukowych. Arbitraż, czyli najogólniejsza forma działalności 
biznesowej, polegająca na przenoszeniu czynników wytwórczych z przedsięwzięć przyno
szących mniejsze zyski do innych, przynoszących większe zyski, szczególnie powszechny 
w handlu, usługach finansowych, wielu usługach pośrednictwa czy imitacyjnej, generycz-
nej produkcji, stanowi równie pożądaną formę przedsiębiorczości. Jest warunkiem ko
niecznym mechanizmu rynkowego w odgrywaniu roli efektywnej alokacji zasobów. 

Niestety, dominacja arbitrażowego charakteru przedsiębiorczości, co ma niewątpliwie 
miejsce w Polsce, nie wystarcza już we współczesnej gospodarce. Zaczyna ona bowiem 
coraz bardziej nabierać cech tzw. nowej gospodarki (z upiornie rozwijającymi się różny
mi dziedzinami gospodarki na podstawie technologii informatycznych i szerzej - na roz
woju wiedzy). Obserwuje się w niej renesans suwerenności coraz bardziej wybrednego 
konsumenta. Aby się liczyć w takiej gospodarce, to jak to podkreśla dobitnie G. Hamel 
w studium opublikowanym w „Harvard Business Review", trzeba „opanować sztukę ma
gicznej przedsiębiorczości królującej w Dolinie Krzemowej, przedsiębiorstwo musi 
przejść od zajmowania się alokacją zasobów do tworzenia najlepszych z nich (idei, talen
tów, kapitału)"5. 

5 G. Hamel, Bringing Silicon Valley Inside, Harvard Business Review, September-October 1999, s. 70. 



52 ADAM NOGA 

Nie bardzo można w tym miejscu wykpić się formułką: kudy nam do Ameryki! Nie prze-
chodząc z arbitrażowej formuły prowadzenia biznesu do formuły innowatora, zdolnego do 
kreowania nowych idei i przyciągania do nich pieniędzy i talentów, coraz bardziej zatraca 
się status przedsiębiorcy i legitymizację do występowania w imieniu przedsiębiorców. 

1) Przełamanie strachu przedsiębiorców przed wzrostem ich firm 

Wciąż słyszymy od polityków na całym świecie nieśmiertelną formułką: jeśli każde ma-
łe przedsiębiorstwo zatrudniłoby dodatkowo tylko jedną osobę, nasz problem bezrobocia 
mógłby zostać rozwiązany. Łatwo jest tak naiwnie mówić. Ci sami politycy nie chcą już 
słyszeć cichej odpowiedzi/pytania przedsiębiorców: dlaczego miałbym zatrudniać6. 

Polscy przedsiębiorcy zbyt rzadko stawiają sobie hamletowskie pytanie: rosnąć czy nie 
rosnąć? Lwia część z nich z założenia chce pozostać małym przedsiębiorstwem. Tymcza-
sem we wzroście wewnętrznym wielu z nich, bardziej niż we wzroście o kolejne kilkaset 
tysięcy ich liczby, szuka szans na wzmocnienie fundamentów polskiej gospodarki i roz
wiązywanie jej makroekonomicznych problemów. Szczególnie nadzieje można wiązać 
z nimi w kreowaniu nowych miejsc pracy. Duże (w skali polskiej) przedsiębiorstwa zgod
nie z tendencjami światowymi starają się raczej przez znane konsultingowe terapie 
takie jak: downsizing, rightsizing, outsourcing, total ąuality management, reengineering, 
restructuring, revitisiling, renewing, benchmarking, lean management itp. zmierzać do 
wzmacniania swojej kondycji przez ograniczanie zatrudnienia. W małych i średnich 
przedsiębiorstwach można znaleźć w Polsce wiele znakomitych przykładów zdrowego 
wzrostu kreującego zatrudnienie (z kilku do kilkuset osób) i eksport, jak np. w firmach 
Talens, Nowy Styl, Comp Rzeszów, Transsystem, Śnieżka w trudnym skądinąd regionie 
podkarpackim. Nie trzeba jednak dodawać, że nowych podobnych przykładów potrzeba 
w Polsce co najmniej kilkanaście tysięcy, powstałych z dotychczasowych lub przyszłych 
małych przedsiębiorstw. 

Wzrost przedsiębiorstw pociągających za sobą wzrost zatrudnienia jest jednakże coraz 
trudniejszą sztuką biznesową polegającą na zdolności ponoszenia coraz szerszej gamy 
kosztów wzrostu i skonsumowaniu korzyści wzrostu. Poza niniejszy tekst wykracza aka
demicki dyskurs o charakterze takich rodzajów kosztów wzrostu, jak koszty czynników 
wytwórczych, koszty alternatywne, koszty niezwrotne, koszty w ujęciu E. Penrose, koszty 
transakcji, koszty agencji, koszty ochrony praw własności, koszty poszukiwania nowych 
idei czy koszty złożoności. Podobnie nie mamy możliwości rozwijania tutaj charaktery
styki korzyści wzrostu, na przykład takich, jak korzyści skali, zakresu, sieci, pierwszeń
stwa, organizacji, itp. 

2) Przyspieszenie przyrostu kapitału społecznego 

Na przeszkodzie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce nie stoją tylko niedostatki no-
wych idei biznesowych, kapitału finansowego czy odpowiedniego kapitału ludzkiego (ha-
melowskich talentów), ale stoi również szczególnie niewielki kapitał społeczny. To pojęcie 
rozwijane przez socjologię na gruncie ekonomii, w sposób przydatny w polskiej gospodar
ce, A. Matysiak definiuje jako zasób dóbr wspólnych generujących zaufanie społecz
ne7. „Jest rzeczą oczywistą, że zaufanie społeczne jest potrzebne uczestnikom życia 

6 S. Birley, Grow or not to grow, Mastering Enterprise, Financial Times 1997, s. 212. 
7 A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999. 
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gospodarczego. Jego substytutem nie może być reklama, informacja oraz sygnalizacja, 
gdyż skuteczność tych działań zależy od „klimatu" ufności w społeczeństwie"8. 

Wszystkie poważniejsze prace dotyczące rozwoju przedsiębiorczości zwracają uwagę 
na kluczową rolę zasad etycznych prowadzenia biznesu, zaufania między partnerami ryn
kowymi, solidności i solidarności kupieckiej, społecznego uznania dla ludzi podejmują
cych się ryzyka przedsiębiorczości itp. Jakże często przywołuje się klasyczne prace 
M. Webera na temat roli etyki protestanckiej w narodzinach nowoczesnego kapitalizmu 
czy rozważania wielu socjologów amerykańskich na temat roli etyki judaistycznej w kre
owaniu przedsiębiorczości diaspory żydowskiej. To na pewno jedne z ważniejszych 
składników potężnego kapitału społecznego, bez jego znacznego wzrostu trudno spo
dziewać się rozwoju przedsiębiorczości na poziomie arbitrażowym, nie mówiąc już o in
nowacyjnym, organizacyjnym czy organizacyjno-innowacyjnym. 

Polscy przedsiębiorcy w transformacji polskiej gospodarki musieli zacząć działać przy 
wspomnianym już bardzo niewielkim kapitale społecznym. Tym bardziej więc z wielkim 
uznaniem trzeba oceniać ich osiągnięcia ostatniego dziesięciolecia. Jednakże ze względu 
na specyficzny charakter tworzenia się kapitału społecznego mają oni również ogromny 
wpływ na jego powiększanie się lub zmniejszanie. Jak to ciekawie przedstawia Matysiak, ka
pitał społeczny to dobra wspólne, czyli dobra będące zarazem i publicznymi, i prywatny
mi. Dobra wspólne - w świadomie tutaj przejaskrawionej interpretacji, bez uciekania się 
do akademickiego precyzowania ich niewykluczalnego i nierywalizującego charakteru -
to takie, które można nabywać bez ponoszenia za nie opłaty (na „gapowicza") i z które
go to nabywania trudno kogokolwiek wykluczyć. Jednakże im większa jest liczba „gapo
wiczów", tym wielkość i jakość tych dóbr musi się kurczyć. 

W tradycyjnych gospodarkach rynkowych tworzeniem dóbr publicznych obarczano 
państwo, współcześnie obciążenie to coraz bardziej jednakże zmniejsza się. Tym bar
dziej więc jeśli na kapitał społeczny składają się dobra będące zarazem publicznymi 
i prywatnymi, to coraz większy wpływ na tworzenie lub marnotrawienie kapitału społecz
nego wywierają sami przedsiębiorcy. 

3) Wzmocnienie charakteru systemu rynków 

Przedsiębiorczość w Polsce rozwijała się i wciąż jeszcze musi się rozwijać w systemie 
rynków o słabym charakterze. Przy czym mówiąc o słabym charakterze rynków, mamy na 
myśli coś innego niż zjawisko zawodności rynków (markets failure, takie jak: monopoli
zacja, asymetria informacji między uczestnikami rynku, efekty zewnętrznej działalności 
gospodarczej, występowanie dóbr publicznych itd.), które często jest eksponowane przez 
przeciwników liberalnej gospodarki rynkowej'. 

Przez charakter rynków rozumiemy spójny zespół jego cech jakościowych, które deter
minują sposób rozwoju przedsiębiorstw10. Chodzi tutaj o takie cechy, jak stopień rozwo
ju technologii dominujący na danym rynku, fazę cyklu życia produktu wyznaczającego ry
nek, miejsce rynku krajowego w międzynarodowej konkurencji, efektywność rynków: 
finansowego, pracy, menedżerów i informacji kontrolującego rynki produktów, strukturę 
własności podmiotów i zakres ingerencji państwa na danym rynku itp. 

8 Ibidem. 
9 Z tym zjawiskiem akurat przedsiębiorcy radzą sobie coraz lepiej. Zob. A. Noga, W kierunku teorii kosztów 

transformacji, Ekonomista 1997, nr 5-6. 
10 Zob. szerzej na ten temat: A. Noga, Dominacja a efektywna konkurencja, Fundacja Naukowa Taylora, 
Warszawa 1993. 
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W Polsce w bardzo wielu przypadkach przedsiębiorczość rozwija się na rynkach o sła
bych powyżej wymienionych jakościowych cechach rynków. Silnie determinuje to rów-1 
nież charakter tej przedsiębiorczości. Słabe rynki determinują słabą przedsiębiorczość. 
Rozwój przedsiębiorczości - wzmacnia siłę charakteru rynków, budowa instytucjonalna 
silniejszych rynków - wzmacnia rozwój przedsiębiorczości. 
Powyższa interakcja zachodzi jednakże we współczesnych gospodarkach w sposób 
znacznie bardziej skomplikowany niż to zazwyczaj ma miejsce w niekończących się spo
rach teoretycznych i polityczno-gospodarczych na temat tego ile ma być państwa, a ile 
rynku w gospodarce. 

W aktualnych polskich warunkach rolę systemu rynków trzeba poszukiwać w takim ka
talogu regulatorów jak: 
1. policentryczna, zdekoncentrowana, ubezwłasnowolniona struktura rządowa, 
2. niewykrystalizowana rola regulacyjna NBP i Rady Polityki Pieniężnej, 
3. korekcja ryzyka biznesowego przez niedemokratyczne instytucje ciągłości państwa, 
4. instytucjonalizacja dostosowań unijnych, 
5. konsekwencje sojuszy militarnych, 
6. strategie globalne firm międzynarodowych obecnych w polskiej gospodarce, 
7. zróżnicowanie przedsiębiorcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
8. silny niedorozwój i daleka droga do znalezienia regulacyjnej roli w gospodarce systemu 

prawa (przepisów, sądów, Trybunału Konstytucyjnego), 
9. nieefektywny lub słabo efektywny charakter systemu rynków polskiej gospodarki 

(produktów, pracy, kapitałowego, menedżerskiego, przedsiębiorstw), 
10. regulacyjna rola mediów. 

Oczywiście, poza możliwościami poznawczymi próbuje się kwantyf ikować wpływ każde
go z powyższych regulatorów na zachowanie gospodarki, mierzone na przykład wzrostem 
PKB, zatrudnienia, wielkością obrotów bieżących bilansu płatniczego, stóp procentowych, 
inflacji, kursu waluty czy bardziej szczegółowymi agregatami, takimi jak wielkość czy 
struktura inwestycji. Nie ulega jednakże wątpliwości, że wpływ każdego z tych czynników 
znajduje się poza stanem równowagi regulacyjnej, jaki powinien się kształtować w spraw
nej gospodarce rynkowej. Gospodarka staje się coraz mniej sterowalna. Dalece mniejszą 
rolę niż pożądana w regulacji gospodarki pełni system rynków. Pewne rynki, jak na przy
kład rynek przedsiębiorstw czy menedżerski, w ogóle się nie rozwinęły, co według przed
stawionej typologii możemy nazwać rynkami zupełnie nieefektywnymi. Inne natomiast 
rynki, które w gospodarce rynkowej odgrywają tak ważną rolę, są rynkami słaboefektywn-
ymi, czyli niesilnymi, a rym bardziej nieefektywnymi według metodologii sprawności. 

W splocie wymienionych wyżej dziesięciu regulatorów wcale nie jest prostą kwestią po
lityczną decyzja o zwiększeniu roli systemu rynków w gospodarce. Oczywiście, byłoby naj
bardziej pożądane, aby rola systemu rynków w tym skomplikowanym układzie regulacyj
nym zwiększała się, jednakże taki wzrost należy traktować bardziej w kategoriach celu niż 
środków, bowiem środki prowadzące do tego celu mogą się w praktyce okazywać innymi, 
niż się intuicyjnie sądzi. Wiele z tych pomysłów może po prostu wzmacniać inne z wymie
nionych dziesięciu regulatorów, a nie system rynków. Tak więc pojawia się istotna luka, sil
nie odczuwalna, w sporze o wpływ regulatorów na politykę wzrostu gospodarczego. 

4) Przełamanie pasywnego charakteru przekształceń własnościowych 

Prywatyzacja w bardzo różnych analizach i programach gospodarczych pojawia się jako 
zaklęcie, wytrych, panaceum na wszelkie możliwe problemy polskiej gospodarki. Jest 
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w tym na pewno wiele prawdy, ale też i wiele kontrowersji. Jeśli bowiem prywatyzację 
traktuje się jako główne źródło dochodów budżetu państwa, łagodzące napięcia w finan
sach publicznych, oraz uznaje, że każda prywatyzacja jest lepszym rozwiązaniem niż 
utrzymywanie własności państwowej, to wcale to nie musi być najlepszym sposobem na 
rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 

Prywatyzacja stanowi pewną pułapkę dla liberalnych koncepcji gospodarczych, ponie
waż wymaga ogromnie brzemiennych w skutki pozarynkowych decyzji polityków gospo
darczych. To nie rynek, ale określona grupa polityków gospodarczych odpowiada za to, 
komu i na jakich warunkach sprzedaje się przedsiębiorstwa państwowe oraz w konse
kwencji i za to, jakie to w przyszłości przyniesie korzyści gospodarce. Tak więc polityk go
spodarczy w takiej sytuacji, jakkolwiek byłby wielkim przeciwnikiem ingerencji państwa 
w przedsiębiorczość, przeciwnikiem polityki przemysłowej, to w rzeczywistości „mówi 
prozą, chociaż być może tego nie wie" (albo woli udawać, że tego nie wie). Sprzedaż 
przedsiębiorstwa państwowego temu, a nie innemu nabywcy ma często o wiele większe 
konsekwencje strukturalne dla gospodarki, dla kreowania i „pociągania" w kraju określo
nych przedsiębiorczych powiązań kooperacyjnych niż „obfite" nawet stosowanie znanych 
instrumentów polityki przemysłowej, jak na przykład dotacje, gwarancje kredytowe, ulgi 
podatkowe, preferencyjne stopy podatkowe itp. Jeśli więc bardzo często mówi się o przy
spieszeniu prywatyzacji jako panaceum, to można przytaknąć - zgoda. Ale zarazem trze
ba dodać, że nie każda prywatyzacja (w przyszłości), a na pewno już wiadomo, iż zbyt 
wiele w przeszłości takim panaceum się nie stało. 

Reasumując można zauważyć, że na pewno bilans prywatyzacji dla polskiej przedsię
biorczości okazał się bardzo pozytywny, ale zarazem, niestety, daleko niewystarczający. 
Jak wynika z naszych badań empirycznych zbyt wiele procesów prywatyzacyjnych okaza
ło się zmarnowaną szansą na rozwój polskiej przedsiębiorczości, zarówno tej ze znaczą
cą własnością zagraniczną, jak i przede wszystkim tej z własnością polską. 

5) Zmniejszenie dysproporcji między Polską jako rynkiem zbytu a Polską jako rynkiem czyn
ników wytwórczych 

Powszechnie znane i cytowane są statystyki, w świetle których eksport na jednego 
mieszkańca jest zdecydowanie niższy w Polsce niż na przykład na Węgrzech czy w Cze
chach. Na fakt ten składa się zarówno wiele czynników już historycznych, jak i związa
nych z transformacją gospodarek w ostatnich latach. Faktem jest jednakże również to, 
że zarówno w Polsce, jak i w Czechach oraz na Węgrzech ogromną rolę w eksporcie i im
porcie odgrywają przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Trudno byłoby 
jednak odpowiedzieć na pytanie: czy Węgrzy i Czesi lepiej niż Polska wykorzystali napływ 
kapitał zagranicznego dla zwiększenia eksportu? 

Warto natomiast zastanowić się nad hipotezą badawczą, w myśl której Polska, ze wzglę
du na swoją atrakcyjną wielkość i ambitne aspiracje konsumpcyjne, jest często postrze
gana przez kapitał zagraniczny bardziej jako rynek zbytu niż jako rynek czynników 
wytwórczych. Ponad sześćdziesięcioprocentowy udział przedsiębiorstw z kapitałem za
granicznym w kreowaniu ujemnego salda wymiany handlowej jest tutaj znamienną wielko
ścią. W mniejszych krajach, takich jak Węgry czy Czechy, kapitał zagraniczny zmuszony 
jest w sposób bardziej zrównoważony postrzegać rynki zbytu i czynników wytwórczych. 

W badaniach empirycznych wskazywano nam, że niejednokrotnie kapitał zagraniczny 
może dzisiaj wyprodukować wiele rzeczy znacznie taniej niż w Polsce na przykład w Gru
zji, Rumunii, na Dalekim Wschodzie itd. Znacznie trudniej natomiast mu je tam sprzedać. 
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Ponadto w badaniach wskazywano, że często kapitał zagraniczny, wbrew podręcznikowej 
ekonomii, wybiera zagranicznych kontrahentów zamiast polskich przedsiębiorców ofe- j 
rujących podobne produkty i usługi nie gorszej jakości i po niższych cenach. Wykorzy
stanie własnych, silnych powiązań dystrybucyjnych do sprzedaży za granicą produktów 
wyprodukowanych w Polsce nie jest wystarczająco spożytkowane. Nie ma w tym żadnej 
teorii spiskowej ani zalążków neoimperializmu, jest natomiast twarda logika biznesowa, 
która jest znacznie bardziej skomplikowana niż podręcznikowe modele optymalizują-j 
ce". Przedsiębiorstwa działają w różnych aliansach, sieciach, powiązane są umowami 
z władzami różnych krajów. Wywodzące się nawet z bardzo liberalnych źródeł rządy na 
świecie w stosunkach międzynarodowych zachowują znaczny pragmatyzm i uznają za 
oczywiste skłonności do preferowania rodzimej przedsiębiorczości. 

7) Rozwój szeroko rozumianej infrastruktury biznesowej 

W większości dyskusji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w Polsce zwraca się 
z reguły uwagę na czynniki wspierające ten rozwój, które możemy ogólnie nazwać szero
ko rozumianą infrastrukturą biznesową. Chodzi więc tutaj o infrastrukturę techniczną 
(np. transportową czy telekomunikacyjną), infrastrukturę prawną (spójny, stabilny, przej
rzysty system prawa cywilnego, handlowego, finansowego, pracy itd., doinwestowane są
downictwo i inne instytucje obsługi prawnej przedsiębiorstw), infrastrukturę finansową 
(rozwój rynku kapitałowego, funduszy przedsiębiorczości, w tym funduszy typu venture 
capital,) infrastrukturę bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, infra-l 
strukturę dydaktyczną i naukowo-badawczą, infrastrukturę skomercjalizowanego zabez
pieczenia socjalnego odciążającego firmy i państwo czy, last but not kast, kompetentną, 
usługową i służebną wobec obywateli i biznesu, a nie władczą i biurokratyczną admini
strację państwową i samorządową. 

Jest oczywistą koniecznością rozwój powyższej infrastruktury biznesowej. Tutaj wszak
że chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na inne, mniej poruszane i trudniej identyfikowal-
ne, a często mające kluczowe znaczenie zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. 

KREOWANIE AKTYWNYCH MEZOEKONOMICZNYCH PODSTAW WZROSTU 

Ocena roli polskich przedsiębiorstw w kreowaniu wzrostu gospodarczego12, powiedz
my to dobitnie, dość niska ocena, wynika z tradycyjnych koncepcji potencjału konkuren
cyjnego firm, do których należy np. poziom rozwoju technologicznego, powiązania z sil
nymi partnerami zagranicznymi, zdobyta marka na rynkach zagranicznych, zajęte już 
pozycje na rynkach, kompetencje menedżerskie, technologiczne i marketingowe kadry 
przedsiębiorstw itd. Często też zwraca się uwagę, że opóźnienia, luki, w powyższych ce
chach, w małym stopniu eliminowane przez błędne polityki fiskalne, pieniężne, kursu 
walutowego, przemysłowe, prywatyzacyjne itd. powodują, że trudno będzie sprostać pol
skim przedsiębiorstwom w konkurencji unijnej i tworzyć podwaliny wzrostu gospodar-
czego. Sądzimy, że jest to tylko część odpowiedzi badawczej. Takimi cechami charakte
ryzowana konkurencyjność może w rzeczywistości wyglądać gorzej lub lepiej jeśli ją 

Zob. D. Galliano, Complexile etformes d'efficience des organisaiions industrielles: les cas des groupes 
de 1'agro-alimentaire, Economie Appliąuee nr 1, 1998. 
Powiedzmy już nie tylko w Unii w rozumieniu „na rynkach zagranicznych", ale w Unii to i w Polsce. Świet
nie będzie mogio bowiem sprostać konkurencji w Unii np. przedsiębiorstwo w województwie Małopolskim, 
zatrudniające tak 500 osób i sprzedające swoje produkty i usługi, tylko w tym województwie. 
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skonfrontujemy z istotą współczesnej konkurencji. Na istotę tej konkurencji, w świetle 
naszych badań składa się nakładanie się na siebie pięciu fal konkurencji, wśród których 
ostatnia, zaczynająca odgrywać coraz większą rolę w gospodarce, istotnie modyfikuje ce
chy świadczące o zdolności przedsiębiorstw do konkurencji na rynku europejskim13. 
Można mieć dobre zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo, dobrego partnera 
lub wręcz właściciela zagranicznego itd. i przeżywać poważne problemy w konkurencji 
unijnej. Bardzo długą listę takich przedsiębiorstw można sporządzić i można być mniej 
zaangażowanym technologicznie, „własnościowo" itd. i radzić sobie. Firmami zdolnymi 
do sprostania konkurencji i kreowaniu wzrostu gospodarczego wcale nie muszą być więc 
te, które charakteryzuje tzw. narodowe przemysły, które udało się stworzyć, uratować lub 
zniszczyć. Dzisiaj te „narodowe przemysły" to bardziej wirtualne grupy firm, zdolne do 
ciągłego odradzania się w wyniku nieuchronnego wyczerpywania się określonych źródeł 
określonych rodzajów popytu, a nie podaży czy czynników wytwórczych. 

Można powiedzieć, że kilka pierwszofalowych przedsiębiorstw mieszczących się 
w pierwszej setce rankingów wielkości sprzedaży w Polsce będzie mogło wciąż długo 
utrzymać się w Unii Europejskiej, jakkolwiek liczba zatrudnionych w nich pracowników 
będzie istotnie maleć, przechodzić będą dramatyczne kuracje typu downsizing, outsour-
cing, lean management, T Q M itd. Wiele z przedsiębiorstw drugofalowych i czwartofalo-
wych powinno nadal utrzymywać się na rynku, jakkolwiek udziały ich będą ewidentnie 
maleć i przechodzić głębokie restrukturyzacje. Prawdopodobnie niewielu przedsiębior
stwom trzeciofalowym uda się stać pięciofalowymi, czyli de facto przetrwać. Głównym 
problemem sprostania konkurencji w Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa 
stanie się to, ilu przedsiębiorstwom uda się być piątofalowymi, których przykładem mo
gą być firmy z „Listy Nominowanych do Nagrody Dobra Firma 2003" („Rzeczpospolita", 
9 października 2003). Grupy takich firm to dzisiejsze „narodowe gałęzie gospodarki". 
Potrzeba ich w Polsce nie jak na liście 50, ale pięć tysięcy. 

Tworzenie narodowych gałęzi pozwalających przedsiębiorstwom polskim sprostać kon
kurencji w Unii Europejskiej powinno postępować według nowych instytucjonalnych 
założeń, których podstawy teoretyczne kreśli w swojej pracy doktorskiej M. Wojna". Po
stuluje się, aby teorię Williamsona uzupełnić o jedną dodatkową instytucję społeczno
-gospodarczą, nazwaną infrastrukturą kooperacyjną wraz z towarzyszącym jej systemem 
regulatorów opisanych za pomocą formuły 4W: wspólna wiedza, wzajemność, wiarygo
dność, wartości. Infrastruktura kooperacyjna w pracy została zdefiniowana jako potencjał 
ekonomiczny tkwiący w sieci relacji natury społecznej. Istotą tej koncepcji jest twierdze
nie, że zobowiązanie natury społecznej, a także wiedza budowana w ramach relacji inter
personalnych, może być wykorzystana w procesie gospodarowania jako substytuty dla 
tradycyjnie rozumianych regulatorów. 

Wartość relacji natury społecznej wynika bezpośrednio z faktu, że świat codziennych 
relacji i praktyk biznesowych jest z natury światem second best, w których zawodności 
rynku i hierarchii są bardziej stanem powszechnym aniżeli patologią. W warunkach 
tych regulatory opisane za pomocą formuły 4W mogą nie tylko stanowić odpowiedź na 

13 Pięć fal opisanych przez nas w innych miejscach: Pierwsza fala lata trzydzieste XX w., pozycje monopolisty
czne i dominujące ograniczające konkurencję. Druga fala to lata pięćdziesiąte, pozycje monopolistyczne 
i dominujące jako korzystne dla konsumentów zwycięstwa w konkurencji. Trzecia fala konkurencji, lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to narodziny zarządzania strategicznego jako sposobu na efektywne funkcj
onowanie firmy w środowisku zawsze konkurencyjnym. Czwarta fala konkurencji - lata osiemdziesiąte - to 
poszukiwanie optymalnych struktur podmiotowych rynku. Piąta fala konkurencji, koniec lat dziewięćdzie
siątych XX w., to wygrywanie „judoków" z „sumori". W konkurencji wygrywają firmy. 

14 M. Wojna, Sieci kooperacyjne przedsiębiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej, praca doktorska pod kie
runkiem A. Nogi, WSUiB, Warszawa 2003. 
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owe zawodności, ale również umożliwiać korzyści gospodarcze nie możliwe do osiągania 
w ramach tradycyjnych struktur (tzn. rynku, kontraktu, hierarchii). Należą do nich takie 
efekty, jak giętkość (flexibility), hiperspecjalizacja, rozprzestrzenianie innowacji, tworze-
nie zewnętrznych efektów sieciowych (network externalities). Infrastruktura kooperacyj-
na jest zatem trwałym elementem współczesnych gospodarek, z jednej strony zaburzają-
cym mechanizmy rynkowe i regulację wewnątrz organizacji, z drugiej zaś jest ważnym 
elementem determinującym wzrost i rozwój całych gałęzi czy regionów, często zgodnie 
z prawem rosnących przychodów. Elastyczne sieci kooperacyjne polskich przedsiębiorstw, 
często w wymiarze lokalnym, grona (clusters) oraz inne formy kooperacji to przyszłość na
rodowych gałęzi pozwalających sprostać konkurencji w Unii Europejskiej. 

Takie podejście mezoekonomiczne wydaje się też być najbardziej adekwatne do charak
teru nowoczesnych cech strukturalnych gospodarki, którymi już nie są tradycyjne relacje 
branżowe i regionalne, lecz różnorakie poszukiwania technologiczne mogące w przyszło
ści przyjmować np. następujące kompozycje działalności biznesowej'5: 
- produkcja materiałów biointeraktywnych jako efekt połączenia postępu w informatyce 

kognitywnej, genomice i materiałach inteligentnych; 
-produkcja biopaliw jako efekt połączenia zarządzania biośrodowiskiem i bioprzetwór-

stwem; 
- bionika jako efekt połączenia technik sensorycznych, przenośnej energii i bioprzetwór-

stwa; 
- kognitronika jako efekt połączenia wyższej sztucznej inteligencji, technik sensorycz

nych i inteligentnych materiałów; 
- genotyp jako efekt połączenia sztucznej wyższej inteligencji i genomiki; 
- kombinatoryjnej nauki jako efekt połączenia wyższej sztucznej inteligencji i geno

miki; 
-przetwórstwo molekularnego jako efekt połączenia informatyki kwantowej, wyższej 

sztucznej inteligencji, nanotechniki i inteligentnych materiałów; 
- kwantowa nukleonika jako efekt połączenia informatyki kwantowej, nanotechniki i in

teligentnych materiałów. 
W tym zestawieniu nawet bardzo obecne wyrafinowane HT, jak np. teleinformatyka, 

biotechnologie czy inżynieria nowych materiałów wydają się trącić myszką. 

KONSEKWENCJE ANALIZY DLA DŁUGOOKRESOWEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO 

Prowadzony w niniejszym opracowaniu proces myślowy doprowadza do konkluzji, 
że jakkolwiek określona polityka makroekonomiczna jest warunkiem koniecznym wejścia 
gospodarki na długookresową ścieżkę wzrostu, to jest to warunek dalece niewystarczają
cy. Bardzo złudne, a nawet niebezpieczne okazują się poglądy, że dzięki określonej poli
tyce makroekonomicznej osiągnie się taki wzrost. Jeśli nawet dodaje się, że konieczne dla 
takiego wzrostu są również określone zmiany instytucjonalne, tworzące lepsze mikroeko
nomiczne i mezoekonomiczne podstawy wzrostu, to najczęściej mówi się, że istotą tych 
zmian jest dokończenie prywatyzacji. Rozważania prowadzone w tym opracowaniu wska
zują, że jakkolwiek dokończenie prywatyzacji jest warunkiem koniecznym, to jednakże 
znów dalece niewystarczającym dla zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarcze
go nawet łącznie z dobrą polityką makroekonomiczną. W innym miejscu pokazywaliśmy 
jak skomplikowana jest droga do podręcznikowych efektów prywatnej własności polskich 

Zob. 8 Technologies that will Change Everything, „Business 2.0", June 2002. 
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przedsiębiorstw (Noga, 1999). Wspomniane tu przedsiębiorstwa, sieci i grona przez nie 
tworzone, pokazują, że przy różnych typach polityk gospodarczych, przy różnych złych 
systemach instytucjonalnych można kreować silne efekty wzrostu firm i gospodarki. To 
dobra wiedza, utalentowani pracownicy oraz kapitał zdolny do ryzyka i innowacji kreują 
sprężyny długookresowego wzrostu gospodarczego. 
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ROZDZIAŁ I I I 

Leon Podkaminer 

CZY W POLSCE JEST MOŻLIWY SZYBKI I DŁUGOTRWAŁY ROZWÓJ? 

Alles ist moeglich - tym sloganem zachęca do hazardu austriacka loteria państwowa. 
Długotrwały i szybki wzrost gospodarczy w Polsce jest również „moeglich" - chociaż ra
czej mało prawdopodobny. 

Punkt I 

Długotrwały i szybki wzrost gospodarczy ogranicza się, w ostatnich dekadach, do Chin 
i kilku krajów Azji Południowo-Wschodniej. Charakter procesów wzrostu w tym regionie 
jest przedmiotem kontrowersji interpretacyjnych. Dla zwolenników liberalizmu gospo
darczego sukces azjatycki wynika, oczywiście, z wielkiego i rosnącego zakresu wolności 
gospodarczej. Zwolennicy etatyzmu podkreślają natomiast wielką rolę instytucji rządo
wych. Nierzadko uważa się także, że u podstaw tego procesu występuje specyficzna 
„mentalność azjatycka". Tak więc analiza doświadczeń azjatyckich, mająca dostarczyć 
wskazówek co do warunków niezbędnych do trwałego i szybkiego wzrostu w Polsce, jest 
raczej kłopotliwa. Wymagałaby dyskusji o faktach, co jest zajęciem czasochłonnym i z re
guły mało konstruktywnym. 

Mniej problematyczny wydawać się może przypadek Irlandii, która w ostatniej deka
dzie również rozwijała się w szybkim tempie. Jest to jednak przypadek specyficzny. Z lek
cji irlandzkiej trudno wyciągać wnioski, które można by zastosować do Polski. 

Wystarczy stwierdzić, że Irlandia jest małym krajem (jej ludność jest niewiele większa 
od ludności aglomeracji warszawskiej), który stał się - m.in. dzięki niskim podatkom -
rajem podatkowym dla firm międzynarodowych. Polsce nie uda się powtórzyć kariery Ir
landii, chociażby dlatego, że jeden obszar o niskich podatkach w zupełności zaspokaja 
aktualne potrzeby firm międzynarodowych. Ponadto nawet gdyby Polska przelicytowała 
Irlandię pod względem stopy podatku CIT (aktualnie wynosi ona tam 12,5%, w odniesie
niu do przemysłu nawet 10%), to napływ kapitału chcącego opodatkować swoje zyski 
w Polsce miałby - z uwagi właśnie na wielkość kraju - relatywnie dużo mniejsze znacze
nie niż w kraju bardzo małym1. 

Abstrahuję od faktu, że Unia Europejska (UE) nie zaaprobowałaby zapewne tak dra
matycznego obniżenia stawki CIT w Polsce. Ponadto, należałoby się liczyć z tym, że in
nym małym krajom wstępującym do UE - np. Cyprowi i Malcie, a także Słowacji -
obniżka stawki CIT opłaciłaby się dużo bardziej niż Polsce. 

Inne przykłady z niedawnej przeszłości są również mało zachęcające. Boom lat dzie
więćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych był wprawdzie imponujący, ale skończył 
się dość szybko. Pozostawił po sobie gigantyczne zadłużenie sektora prywatnego, które -
według wiarygodnych analiz - doprowadzi do niebagatelnych perturbacji. 

Moglibyśmy oczywiście sięgnąć do doświadczeń bardziej odległych w czasie - do „zło
tego wieku" kapitalizmu lat 1950-70. Przypomnijmy, że okres ten charakteryzował się 
szybkim i stabilnym wzrostem, pełnym zatrudnieniem i innymi pożądanymi właściwościami, 

1 Warto zauważyć, że irlandzki dochód narodowy jest o ok. 20% niższy od PKB. Udział firm zagranicznych 
w zyskach całego sektora przedsiębiorstw wzrósł, w latach 1990-99 z 48,5% do 90%. Udział płac w PKB ob
niżył się z 60% do 50% (Ó'Hearn 2001). 
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m.in. równowagą finansów publicznych i nikłymi (w porównaniu z dobą współczesną) 
rozmiarami długów publicznych. Z doświadczeń tego okresu niewiele jednak wynika dla 
Polski współczesnej. Po pierwsze, w okresie tym obowiązywały zupełnie inne reguły 
międzynarodowe. Obowiązywał traktat z Bretton Woods; kursy walut były w zasadzie 
sztywne. Co istotniejsze, obowiązywały też restrykcyjne ograniczenia przepływów kapita-
łowych. Po drugie, chociaż wolumen handlu międzynarodowego rósł w tempie jeszcze 
większym niż miało to miejsce w ostatnich dekadach, to jednak zasięg taryfowch i poza
taryfowych regulacji obrotów handlowych stosowanych przez poszczególne kraje byt 
wtedy nieporównywalnie większy niż obecnie. Po trzecie, zakresy polityki przemysłowej 
oraz własności publicznej były również nieporównywalne z tym, co obecnie uznaje się za 
dopuszczalne. 

Punkt II 

Przyszłość gospodarki polskiej trzeba rozważać w kontekście członkostwa Polski 
w (rozszerzonej) Unii Europejskiej. Dość powszechne jest przekonanie, że rozszerzenie 
UE dostarczy prowzrostowych impulsów zarówno obecnym, jak i nowym członkom Unii, 
w tym oczywiście Polsce. Liczne „ekspertyzy" kwantyfikują owe przekonanie, np. „zakła-
dając" dodatkowe dwa punkty procentowe średniorocznego wzrostu w dłuższej perspek-
tywie czasowej. Dlaczego „renta wzrostu" z tytułu członkostwa w UE ma wynosić 2% -
a nie powiedzmy 0% - nie jest jednak przekonująco wyjaśnione. W moim przekonaniu 
członkostwo w UE nie przyczyni się istotnie do trwałego przyspieszenia wzrostu. 

Zacznijmy od postawienia dwu tez odnoszących się do dotychczasowych doświadczeń UE. 
1) Wzrost gospodarczy całej UE (także przed rozszerzeniami) jest anemiczny co naj-

mniej już od połowy lat osiemdziesiątych XX w. 
2) Kraje o relatywnie niskim poziomie rozwoju przystępujące do UE nie odnotowały, 

z wyjątkiem Irlandii, wyraźnego i trwałego przyspieszenia wzrostu2. Relatywny, wzglę-
dem całej UE, poziom PKB na jednego mieszkańca przez długi czas obniżał nie 
nawet w wypadku Grecji - i raczej powoli poprawiał się w wypadku Hiszpanii i Portu-
galii. Poprawa miała charakter przejściowy. W ostatniej dekadzie różnice w tempie 
wzrostu tych krajów i „jądra" UE są już nieznaczne - i niekoniecznie wynikają 
z członkostwa w Unii3. 

Uczestnictwo w UE nie gwarantowało więc, jak dotąd, szybkiego wzrostu i szybkiej 
konwergencji realnej krajów o niższym poziomie rozwoju. Podobny wniosek jest praw
dziwy w odniesieniu do ubogich regionów w poszczególnych krajach UE. Dystans eko
nomiczny pomiędzy południem a północą Włoch nie zmniejszył się (w istocie nawet 
nieco się powiększył). 

Dystans pomiędzy dawną NRD a zachodem Niemiec w istocie nie ulega większym 
zmianom4. Uzasadnia to tezę, że uczestnictwo w UE skutkuje konwergencją tempa 
wzrostu w poszczególnych krajach, a nie konwergencją poziomu rozwoju. 

2 W istocie proces konwergencji Grecji, Portugalii i Hiszpanii został spowolniony po przystąpieniu do EU, 
„Greece experienced much slower growth after joining the EU in 1981 than in the decades before".,. 
„Spain's growth ratę was not much affected by EU membership. Most of its catching-up with the EU core 
was achieved before accession"... „Portugal's income had converged with the EU until 1974 when its growth 
was interrupted by the democratic revolution at home and the world economic crisis abroad". (Dauderstaedt, 
2001, por. też Łaski, Roemisch, 2003). Warto też zauważyć, że przyspieszenie wzrostu i konwergencji 
w Irlandii nastąpiło dopiero w ostatniej dekadzie. Członkostwo Irlandii w UE nie przyniosło żadnego 
przyspieszenia w latach 1973-89. 
W latach 1992-2002 średnioroczne tempo wzrostu PKB w Grecji wynosiło 2,4%, w Portugalii 2,3%, w Hisz
panii 2,7% - w całej UE-15 zaś 2%. 
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Ekstrapolując doświadczenia przeszłości należałoby oczekiwać, że (a) tempo wzrostu 
w UE będzie w (dalszej) przyszłości raczej małe oraz (b) tempo wzrostu w Polsce nie bę
dzie - w dłuższej perspektywie - radykalnie odbiegać od tempa wzrostu w UE. Inaczej 
mówiąc, doświadczenia przeszłości nie uzasadniają optymistycznych „prognoz", wedle 
których członkostwo w UE sprawi, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie szybki i dłu
gotrwały. Stwierdzenie to wymaga jednak szczegółowego omówienia. W szczególności 
należy rozważyć poprawność ekstrapolowania przeszłości w warunkach dość radykalnych 
zmian w funkcjonowaniu samej UE. 

Punkt III 

Zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu UE miary miejsce w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. Wspólny rynek stał się rzeczywistością: usunięto ostatnie bariery swobody ruchu 
kapitałów (obowiązujące i stosowane jeszcze we wczesnych latach dziewięćdziesiątych) 
i radykalnie ograniczono możliwości prowadzenia tradycyjnej polityki przemysłowej 
przez indywidualne kraje członkowskie. Równolegle z powiększaniem „swobód rynko
wych" ograniczano swobodę prowadzenia tradycyjnej polityki makroekonomicznej na po
ziomie narodowym. Znalazło to wyraz w postanowieniach traktatu z Maastricht, a na
stępnie -w Pakcie Stabilności i Wzrostu. 

Zmiany w funkcjonowaniu UE nie przyniosły, jak dotąd, widocznego przyspieszenia 
wzrostu. Wręcz przeciwnie, nie ulega już raczej wątpliwości, że zmiany te przyczyniły się 
do stagnacji ostatnich kilku lat. Korzyści płynące z faktu wielkiego wspólnego wolnego 
rynku, wspólnej polityki regulacyjnej, wspólnej waluty i polityki pieniężnej (oraz w du
żym stopniu zharmonizowanej polityki fiskalnej) okazały się iluzoryczne. Można oczywi
ście twierdzić, że gospodarka UE jest jeszcze w fazie przejściowej, że ciągłe jeszcze do
stosowuje się do nowych warunków podyktowanych przez zmiany systemu funkcjonowa
nia UE. W fazie następnej zmiany te miałyby się okazać korzystne i spowodować trwałe 
przyspieszenie wzrostu. 

Uważam, że nadzieje te są płonne. Jest mato prawdopodobne, że z tej poczwarki wy
frunie kiedyś motyl. Realistycznie należy oczekiwać, że wzrost w UE pozostanie ane
miczny, a wzrost w Polsce nie będzie dużo szybszy niż w UE. 

Zmiany w funkcjonowaniu UE wyzwoliły bowiem niekorzystne tendencje, których nie 
będzie można - na gruncie obowiązujących obecnie dogmatów - odwrócić, a nawet sku
teczniej hamować. 

Punkt IV 

Podstawowe znaczenie ma uruchomienie mechanizmu uniemożliwiającego równowa
żenie się interesów świata biznesu i świata pracy na poziomie poszczególnych krajów 
UE. W warunkach swobody przepływu kapitału i handlu międzynarodowego („globaliza
cja") pozycja świata pracy stale osłabia się. Presja konkurencji międzynarodowej (rzeczy
wistej, chociaż często jeszcze tylko potencjalnej) wzmacnia pozycję świata biznesu 
wymuszającego korzystne dla siebie zmiany w warunkach pracy i płacy. 

ł W 1952 r. PKB p.c. Wioch południowych (Mezzogiorno) wynosił 64% wielkości dla pozostałych części kraju. 
W 1999 r. wskaźnik ten wynosił 54%. (Boltho 2001). Proces konwergencji dawnej NRD zatrzymał się 
ok. 1995 r. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych PKB dawnej NRD rosło średniorocznie 1,5% -wolniej 
niż w dawnej RFN. Wydajność pracy w dawnej NRD, stanowiąca 64% poziomu dawnej RFN w 1995 r., 
wzrosła do 68,5% w 2000 r. (Ragnitz 2001). 
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(Wysokie bezrobocie - po części efekt bezrozumnie restrykcyjnej polityki fiskalnej - uła
twia sprawę). W tych warunkach wzrost wydajności pracy przestaje być kompensowany 
wzrostem płac realnych. 

Na tej samej zasadzie wymuszane są zresztą także korzystne dla biznesu zmiany w sys
temach podatkowych (tax competition). Nie ogranicza się on tylko do wyścigu w reduko
waniu stawek opodatkowania zysków. Równolegle trwa wyścig w redukowaniu pozapłaco
wych składników kosztów pracy (a więc ponoszonych przez firmy kosztów ubezpieczeń 
społecznych pracowników). Spadek stawek podatków od zysków i innych parapodatko-
wych obciążeń biznesu5 powoduje, poprzez obniżanie się udziału dochodów budżetowych 
w PKB, stałe napięcia w finansach publicznych. W konsekwencji występuje stała presja na 
ograniczanie udziału wydatków publicznych i transferów (na przykład emerytur). 

Z makroekonomicznego punktu widzenia powyższe tendencje (spadek udziału płac 
w PKB, ograniczanie udziałów dochodów i wydatków budżetowych) mają skutki jedno
znaczne. Po pierwsze, zmniejsza się tempo wzrostu krajowego popytu konsumpcyjnego, 
co jest prostą konsekwencja: 
a) wzrostu skłonności do oszczędzania w sektorze prywatnym, wynikającym ze zmian 

proporcji podziału PKB na płace i zyski, 
b) różnic w popytowych skutkach redukcji wydatków i podatkowych dochodów budżeto

wych (występuje efekt Haavelmo). 
Po drugie, ogólny wzrost PKB staje się zakładnikiem koniunktury na rynku międzynaro

dowym. Uzależnienie od koniunktury międzynarodowej wzmaga nacisk na racjonalizację 
kosztów (dalsze rozwieranie się nożyc pomiędzy wzrostem wydajności pracy a wzrostem 
plac realnych). Równolegle nasila się tendencja do obniżki kosztów poprzez outsourcing 
części produkcji do krajów o bardzo niskich kosztach pracy. Po trzecie, podporządkowa
nie polityki płacowej wymogom konkurencyjności zewnętrznej ogranicza krajowy popyt 
konsumpcyjny także na dobra niebędące przedmiotem wymiany handlowej 
(tj. usługi, np. mieszkalnictwo). Z uwagi na to, że usługi (i towary niebędące przedmio
tem wymiany handlowej) stanowią dominującą część konsumpcji prywatnej, stagnacja 
popytu niekorzystnie rzutuje na ogólną dynamikę popytu krajowego, PKB i zatrudnienia. 

Modelowym wręcz przykładem „złej dynamiki" jest doświadczenie gospodarki niemieckiej. 
Systematyczne obniżanie się udziału płac w PKB, połączone z redukowaniem udziałów wydat
ków i dochodów publicznych, doprowadziło gospodarkę Niemiec, w latach 2001-03, do stagna
cji6. Na rynku międzynarodowym gospodarka Niemiec jest przy tym bezkonkurencyjna. 

W handlu międzynarodowym Niemcy notują gigantyczne nadwyżki7. Fakt ten nie 
umniejsza paranoicznej fobii utraty konkurencyjności, która uzasadnia dalsze „reformy" 
mające na celu obniżkę kosztów produkcji (a więc płac i pozapłacowych obciążeń pracy). 

Oczywiście, agresywne zachowanie się Niemiec będzie oddziaływać (i już oddziałuje) 
na zachowanie się ich partnerów w UE. Oni także będą podporządkowywać swą politykę 

5 Termin „biznes" obejmuje zarówno przedsiębiorstwa małe, jak i wielkie, krajowe i zagraniczne, mobilne 
i mało mobilne. Głównym adresatem zmian podatkowych są firmy mobilne, najczęściej międzynarodowe. 
Firmy krajowe, zwłaszcza stosunkowo niewielkie, z reguły tracą przy okazji zmian. Obniżka stawek 
podatkowych jest najczęściej wiązana z „poszerzaniem bazy podatkowej" - w praktyce z ograniczaniem 
zakresu korzystnych regulacji i ulg przysługujących tym właśnie firmom. (Por. Devereux, Grifith, 
Klemm2002). 

6 Udział płac w niemieckim PKB spadł z 56,8% w 1992 r. do 53,6% w 2002 r. Udział wydatków całego sektora 
publicznego w PKB spadł w tym samym okresie z 63,7% do 57%, a udział dochodów z 59% do 53,3%. 

7 W 1994 r. (wcześniejsze dane o handlu zagranicznym dotyczą tylko dawnej RFN) nadwyżka handlowa 
Niemiec wynosiła 39 mld € (ok. 2,2 % PKB). W 2002 r. nadwyżka wyniosła już ponad 126 mld € - 6% PKB. 
(Dodatnie saldo handlu towarami i usługami, w rozumieniu rachunków narodowych, było mniejsze i wynosi
ło w 2002 r. „tylko" 83 mld fi - 4% PKB). 
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plac i finanse publiczne wymogom konkurencji. Ekonomiczna agresja Niemiec spotyka 
się z kontragresją. W rezultacie „zła dynamika" staje się, w naturalny sposób, charakte
rystyczną cechą gospodarki całej UE. „Niemiecka choroba" jest wysoce zaraźliwa. Ostat
nio jej wyraźne symptomy obserwuje się np. na Słowacji. Polska nie pozostaje zresztą 
w tyle. Stawki podatku CIT są przecież systematycznie obniżane. Nie ustają próby „uela
stycznienia" rynku pracy, co interpretować można tylko jako działanie mające na celu za
hamowanie wzrostu (jeśli nie obniżkę) poziomu płac. Batalia o redukcję pozapłacowych 
kosztów pracy jest w Polsce równie intensywna jak w Niemczech. Wzrost płacy realnej co
raz bardziej pozostaje w tyle za wzrostem (imponującym) wydajności pracy. 

PunktV 

Tak więc, już od wielu lat Polska podąża za ogólnym trendem europejskim. W istocie 
nie tylko za nim podąża, ale od czasu do czasu nawet go wyprzedza. W dalszej perspek
tywie Polska nie będzie miała alternatywy. Przedsiębiorstwa działające w Polsce będą do
magać się, skutecznie, dalszych obniżek podatków od zysków i zmniejszenia kosztów 
pracy („bo jak nie, to się przeniesiemy gdzie indziej"). Osłabi to popyt krajowy i jeszcze 
bardziej uzależni wzrost PKB (i zysków) od rynku międzynarodowego, na którym stan
dardowym produktom krajowym przyjdzie jednak konkurować już nie tylko z produkta
mi wytwarzanymi w UE, ale np. w Chinach i innych krajach, gdzie koszty pracy są wiel
kościami ułamkowymi w porównaniu z kosztami krajowymi. 

Teoretycznie, utrzymanie się w konkurencji z producentami chińskimi wymagałoby re
dukcji płac do poziomu chińskiego, a więc absolutnego, dramatycznego obniżania się 
płac realnych. W takiej sytuacji popyt krajowy - już nie tylko na towary będące przedmio
tem handlu zagranicznego, ale także na usługi - musiałby obniżać się równie dramatycz
nie. Ogólnym efektem byłby spadek raczej niż wzrost PKB. 

Punkt VI 
Powyższy, apokaliptyczny obraz możliwego rozwoju wypadków w dalszej perspektywie 

można relatywizować na wiele sposobów. Po pierwsze, z uwagi na istniejące jeszcze ogra
niczenia w handlu międzynarodowym (a także np. koszty transportu) pewne dziedziny 
produkcji krajowej mogą się skutecznie opierać konkurencji tańszych producentów za
granicznych. Po drugie, niski (w porównaniu z UE) poziom płac w Polsce może sprzyjać 
przenoszeniu części produkcji z rozwiniętych krajów Unii do Polski raczej niż do odle
głych krajów azjatyckich. Proces taki już zachodzi. Jednak jego znaczenie wydaje się wy
olbrzymione, już choćby dlatego, że poziom płac jest jeszcze niższy np. w Rumunii, Buł
garii i na Ukrainie. Przenoszenie produkcji do tych krajów będzie więc mieć więcej sensu 
niż lokowanie jej w Polsce. 

W miarę, jak wzrastać będą kwalifikacje siły roboczej w jeszcze tańszych miejscach (In
die, Chiny), nie będzie powodu (innego niż koszty transportu), by nie lokować produkcji 
standardowych wyrobów tam właśnie. Już obecnie obserwuje się przenoszenie części pro
dukcji przedsiębiorstw zagranicznych np. z Węgier do jeszcze tańszych krajów Europy 
Wschodniej i Azji. Ponadto bilans działalności firm zagranicznych zwabionych niskimi 
placami nie zawsze jest jednoznacznie korzystny. 

Wprawdzie działalność tych firm powiększa PKB, to niekoniecznie jednak powiększa 
dochód narodowy. Już obecnie doświadczają tego Węgry i Czechy, gdzie obserwuje się 
rosnące rozmiary repatriowanych zysków. 
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Punkt VII 

Niekorzystne tendencje może łagodzić masowy rozwój rodzimych firm wytwarzających 
trudne do podrobienia niestandardowe (hard to imitate) produkty o wysokiej wartości 
dodanej, zatrudniających przy tym lokalną siłę roboczą o specyficznych kwalifikacjach. 
Potrzeba zatem rozwoju firm o pozycji oligopolistycznej na międzynarodowym rynku 
produktów, silnie jednak przy tym uzależnionych od lokalnych kooperantów i lokalnego 
human capital. Aby tego typu firmy mogły się-rozwijać musiałoby być jednak spełnionych 
wiele warunków. Jednym z nich jest oczywiście rozwój nauki, badań i szkolnictwa, z czym 
w Polsce jest nie najlepiej - łagodnie mówiąc8. 

Oczywiście sam rozwój badań i szkolnictwa niczego jeszcze nie gwarantuje, tym bar
dziej, że należy się spodziewać intensyfikacji odpływu najlepszych idei i najbardziej twór
czych pracowników za granicę. Podstawową sprawą byłoby stworzenie warunków do 
„inkubacji" firm zdolnych do wypracowywania rent monopolistycznych na rynku między
narodowym. Taka inkubacja firm jest jednak procesem dość skomplikowanym, kosztow
nym i - rzecz prosta - ryzykownym. W pierwszych okresach ich rozwoju, firmom tym na
leżałoby w jakiś sposób zapewnić możliwość wypracowywania rent na rynku krajowym. 

W jaki sposób? Oto jest pytanie. Stwarzanie takich możliwości było kiedyś sprawą dość 
rutynową w ramach aktywnej polityki przemysłowej i handlowej prowadzonej przez pań
stwa narodowe. Nie jest wcale pewne, czy Unia Europejska będzie tolerować tego typu 
działania w przyszłości, tym bardziej, że w wypadku Polski nie wystarczy (jak np. w Fin
landii lub Estonii) ekspansja jednej czy dwu takich firm. 

Punkt VIII 

W ocenie przyszłości nie warto chyba przywiązywać większego znaczenia do hipote
tycznej metamorfozy Polski: z kraju zdominowanego przez działalności tradycyjne w kraj 
zdobywający rynki zagraniczne produktami o nadzwyczajnie wysokiej wartości dodanej. 
Produkty krajowe będą oczywiście podlegały wielorakim ulepszeniom, będą osiągały lep
sze ceny itp. Nie zmieni to istotnie faktu, że będę musiały konkurować z produktami za
granicznymi, przede wszystkim cenowo. W tym kontekście należy rozważać perspekty
wiczne skutki zastąpienia złotego przez euro. 

Punktem wyjścia tych rozważań powinno być doświadczenie całego okresu minionych 
piętnastu lat dowodzących wielkiej wrażliwości gospodarki polskiej na poziom kursu wy
miennego złotego. Realne osłabianie się kursu pozwalało zmniejszać deficyt handlowy 
i deficyt obrotów bieżących i poprzedzało przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Realne 
wzmacnianie się kursu miało efekt odwrotny. Nie widać żadnych powodów, by było ina
czej także w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Zastąpienie złotego przez euro pozbawiłoby jednak gospodarkę polską możliwości ko
rzystnego - i stosunkowo bezbolesnego - dostosowywania się do warunków rynku między
narodowego. W szczególności, nie dające się wykluczyć obniżenie się konkurencyjności 
gospodarki polskiej (i związane z tym osłabienie ogólnego wzrostu PKB) nie mogłoby być 
korygowane przez słabnącą walutę. Odzyskanie konkurencyjności (i wzmocnienie tempa 
wzrostu PKB) mogłoby w takiej sytuacji wymagać mniej lub bardziej głębokiej 

Udział nakładów na działalności badawczo-rozwojowe w PKB jest w Polsce żałośnie niski (0,7% w 2000 r.) 
w porównaniu tylko z krajami wysoko rozwiniętymi (np. z Niemcami, gdzie udział ten sięga 2,5%). Wydatki 
te, w wielkościach realnych (liczonych w PPP, na jednego mieszkańca), są w Polsce niemal dziesięciokrotnie 
niższe niż w Niemczech, i niemal dwukrotnie niższe niż w Czechach. 



CZY W POLSCE JEST MOŻLIWY SZYBKI I... 69 

recesji (i spadku płac realnych). Nie byłoby przy tym wcale oczywiste, że recesja ta mu
siałaby być krótkotrwała. 

Punkt IX 

Reasumując, nie widzę powodów, dla których w Polsce miałby się utrzymywać, przez 
dłuższy czas, silny wzrost gospodarczy. Ta pesymistyczna prognoza niezupełnie wyni
ka jednak z negatywnej oceny obiektywnego potencjału gospodarki Polskiej. W decydu
jącym stopniu odzwierciedla ona raczej negatywną ocenę obecnego międzynarodowe
go „ładu ekonomicznego" i dominujących poglądów wyznawanych przez instytucje 
kształtujące politykę gospodarczą, przede wszystkim w Unii Europejskiej. „Sprawa 
polska" jest więc tylko refleksem sprawy ogólniejszej - niekorzystnej ewolucji gospo
darki światowej zapoczątkowanej obaleniem porządku ustanowionego w Bretton Wo
ods. Nie należy jednak tracić nadziei na to, że w jakimś momencie obecne trendy 
zostaną odwrócone i dojdzie do ukszałtowania się jakiegoś rozsądniejszego międzyna
rodowego porządku gospodarczego. 

Alles. ist moeglich. Póki co, trzeba się pogodzić z tym, że wzrost gospodarczy w UE -
i w Polsce - będzie w najlepszym przypadku mało spektakularny. 
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ROZDZIAŁ IV 

Władysław Baka 

EKONOMICZNE IDEE OKRĄGŁEGO STOŁU PO PIĘTNASTU LATACH. 
WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ 

Główną funkcją i sensem transformacji ustrojowej rozpoczętej w Polsce w 1989 r. 
miało być tworzenie warunków umożliwiających włączenie się naszego kraju do główne
go nurtu cywilizacyjnego, wydobycie się z peryferii i awans do centrum światowego 
postępu i rozwoju. Polska, która od kilku wieków odstaje poziomem cywilizacyjno-
-gospodarczym od rozwiniętych państw europejskich, wielokrotnie podejmowała próbę 
przezwyciężenia zaklętego kręgu zacofania. Taka była istota inicjatyw H. Kołłątaja 
iS. Staszica, wielkich postaci polskiego Oświecenia, temu służyły działania K. Druckie-
go-Lubeckiego i pozytywistów w XIX w., w takim kierunku zmierzała aktywność 
E. Kwiatkowskiego w II Rzeczypospolitej, taki był także główny cel industrializacji socja
listycznej, realizowanej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Każde z tych działań przy
czyniło się do przeobrażeń naszego kraju. Żadnemu jednak nie dane było - z powodu 
niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych lub ze względu na wewnętrzne czynniki spo
łeczno-polityczne, ideologiczne itp. - urzeczywistnić podstawowego celu. Dopiero u pro
gu XXI w. Polska znalazła się w obliczu wielkiej szansy przebicia się z peryferii do centrum 
cywilizacyjnego. 

Piętnaście lat temu, 5 IV 1989 r., po trwających dwa miesiące rozmowach między 
przedstawicielami strony koalicyjno-rządowej i przedstawicielami strony opozycyjno-
-solidarnościowej podpisano porozumienia Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały 
proces transformacji. 1 V2004 nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej (UE). Między 
tymi dwoma wydarzeniami zachodzi ścisły związek. Bowiem nie byłoby polskiego człon
kostwa w Unii Europejskiej, gdyby nie było Okrągłego Stołu. W tym kontekście niezwy
kle istotne jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy w pełni wykorzystane zostały 
szanse przebudowy ustroju społeczno-politycznego i rozwoju gospodarczego Polski, 
jakie powstały dzięki porozumieniom Okrągłego Stołu, oraz jakie wnioski wynikają z do
świadczeń ubiegłego piętnastolecia dla kształtowania strategii przemian i polityki 
społeczno-gospodarczej tak, aby w jak najpełniejszy sposób w nadchodzących latach wy
korzystane zostały nowe szanse, powstałe zwłaszcza dzięki członkostwu Polski w Unii 
Europejskiej. 

TRANSFORMACJA W OPINII SPOŁECZNEJ 

W styczniu 2004 r. COBOS opublikował wyniki sondażu, odpowiedź na dwa pytania do
tyczące transformacji, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie ludności. Rezulta
ty są zaskakujące (Przegląd 2004). Na pytanie pierwsze: „Czy z perspektywy czasu może 
Pan(i) powiedzieć, że warto było 14 lat temu zmieniać ustrój w Polsce? Rozkład odpowie
dzi był następujący: zdecydowanie warto 27%, raczej warto 29%, zdecydowanie nie war
to 13% raczej nie warto 19%, trudno powiedzieć 12%; zatem przy 12% niezdecydowa
nych, większość respondentów (56%) udzieliła odpowiedzi pozytywnej, mniejszość 
(22%) negatywnej. 

Odmiennie natomiast ułożył się rozkład odpowiedzi na pytanie drugie: „Czy zmiany 
zachodzące w Polsce od roku 1989 przyniosły ludziom więcej korzyści czy strat?" Ocenę, 
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że transformacja ustrojowa przyniosła więcej strat niż korzyści udzieliło 42% responden
tów, 6% uznało, że same straty, 20% dostrzega więcej korzyści niż strat, 1% same korzy
ści, 25% zaś tyle samo korzyści co strat oraz 6% wybrało opcję „trudno powiedzieć". Tak 
więc, zdecydowanie przeważają oceny, że transformacja przyniosła ludziom więcej strat 
niż korzyści (48%). Jedynie 21% respondentów oceniło, że transformacja przyniosła wię
cej korzyści niż strat. 

Porównanie tych ocen pokazuje wielopłaszczyznowość procesu przemian, jakie nastą
piły w Polsce od 1989 r. Chodzi głównie o zmiany ustroju politycznego oraz o wprowa
dzenie gospodarki wolnorynkowej. 

Demokratyzacja stosunków politycznych, wprowadzenie wolności obywatelskich, zasad 
państwa prawa, otwarcie na świat, nowy układ stosunków z zagranicą itd. - to silne atuty 
uzasadniające odpowiedź, że warto było 15 lat temu zmieniać ustrój. 

Inaczej ocenia się stan gospodarki oraz położenie materialne i bezpieczeństwo socjal
ne ludności. Na tej płaszczyźnie dominuje rozczarowanie transformacją. Widoczna obfi
tość towarów na półkach sklepowych, stabilny i wymienialny zloty, jakościowa poprawa 
wyposażenia gospodarstw domowych w nowoczesny sprzęt, swobody gospodarcze i moż
liwości rozwoju własnej przedsiębiorczości, znaczne zwiększenie liczby kształcących się 
na studiach wyższych, łatwość podróżowania za granicę itd. są przesłaniane przez wyso
ki poziom bezrobocia, rozszerzające się obszary ubóstwa i zjawisko wykluczenia społecz
nego, rażące - wykraczające poza standardy europejskie - zróżnicowanie poziomu 
zamożności społeczeństwa itd. 

Pytanie zasadnicze brzmi, czy ułomność społeczno-ekonomicznej strony procesu 
transformacji ustrojowej wynikała z założeń, które legły u podstaw porozumień Okrągłe
go Stołu, czy też jej przyczyną było odstąpienie przez kolejne ekipy rządzące od podpisa
nych porozumień, a może wiąże się to z samą istotą procesu transformacji? 

IDEE EKONOMICZNE OKRĄGŁEGO STOŁU 

Podczas przygotowań do rozmów Okrągłego Stołu w wielu środowiskach uważano, 
że rozmowy władzy z opozycją powinny być ograniczone wyłącznie do spraw związkowych j 
i politycznych. Czy istotnie Okrągły Stół mógłby się obejść bez uzgodnień w kwestiach 
społeczno-gospodarczych? Zapewne tak. Być może nawet ułatwiłoby to i przyspieszyło 
porozumienie. Uznano jednak, że do pakietu spraw będących przedmiotem uzgodnień 
należy włączyć zagadnienia nowego ładu ekonomicznego i zabezpieczeń społecznych 
oraz osłony ludności przed negatywnymi skutkami transformacji systemowej. Chodziło 
o to, aby porozumienia polityczne i cała konstrukcja demokracji parlamentarnej była 
oparta na solidnej podstawie w postaci nowego ładu ekonomicznego zapewniającego 
podmiotowość ludzi pracy (samorząd pracowniczy) w systemie funkcjonowania gospo
darki rynkowej oraz o ochronę socjalnych interesów pracowników. 

Postanowienia zawarte w oficjalnym dokumencie pt. Stanowisko w sprawie polityki spo
łecznej i gospodarczej oraz reform systemowych obejmowały - ujmując rzecz w najwięk
szym skrócie - następujące cele i kierunki transformacji systemu społeczno-gospodar
czego, które uznać można za główne idee ekonomiczne Okrągłego Stołu (Baka 1999): 
1) Budowę nowego ładu ekonomicznego określanego jako społeczna gospodar

ka rynkowa, opartego na pluralistycznej strukturze własnościowej oraz sa-
morządności i partycypacji pracowniczej, rozwoju przedsiębiorczości i konku
rencji oraz zasadach jednolitej polityki finansowej wobec wszystkich przedsiębiorstw, j 
niezależnie od formy własności. 
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2) Dynamizację gospodarki na drodze stymulowania zmian strukturalnych i pod
wyższania efektywności ekonomicznej, czemu służyć miała demonopolizacja gospo
darki oraz usuwanie barier w rozwoju struktur organizacyjnych i rozwój konkurencyj
nych rynków, a także eliminowanie przedsiębiorstw trwale nierentownych poprzez za
ostrzenie kryteriów ekonomicznych oraz usprawnienie procedury upadłości przedsię
biorstw. 

3) Ograniczenie inflacji oraz osiągnięcie i utrzymanie równowagi ekonomicz
nej na drodze znacznego zmniejszenia wydatków budżetowych na administrację pań
stwową, wprowadzenia zakazu finansowania deficytu budżetowego kredytem banku 
centralnego oraz uruchomienia nieinflacyjnych źródeł finansowania niedoboru bu
dżetu (dzierżawy i sprzedaży składników mienia państwowego, a także emisji bonów 
skarbowych), wprowadzenia zasad zdrowej polityki depozytowo-kredytowej opartej na 
zasadzie realnej dodatniej stopy procentowej. 

4) Przezwyciężenie bariery zadłużenia zagranicznego i przyjęcie kursu na wy
mienialność złotego na waluty obce w celu zwiększenia udziału Polski w między
narodowym podziale pracy, jako czynniku wzrostu gospodarczego i unowocześniania 
gospodarki. 

5) Respektowanie zasady pełnego zatrudnienia i ochrony pracy, co miało się wyra
żać przede wszystkim w obowiązku kształtowania przez państwo warunków sprzyjają
cych tworzeniu odpowiedniej liczby miejsc pracy. Podkreślono przy tym, że nie może 
to jednak oznaczać obowiązku państwa zapewnienia pracy każdemu w danym zawo
dzie i w danym miejscu. 

6) Wprowadzenie mechanizmów systemowych osłony socjalnej przed skutkami urynko
wienia gospodarki i wzrostu cen. 

7) Zagwarantowanie stosowania w gospodarce mechanizmów selekcji kadr kierowni
czych w oparciu o kryteria merytoryczne (kwalifikacje, doświadczenie zawodo
we i predyspozycje), z wyłączeniem wpływu czynnika politycznego. 

Mając świadomość, że w istniejącej wówczas sytuacji ochrona ludzi pracy przed skutka
mi wzrostu kosztów utrzymania wynikającego z korekcyjnego wzrostu cen, niezbędnego 
dla równoważenia rynków, nie można rozwiązać bezkolizyjnie uzgodniono, że polityka za
pobiegania spadkowi przeciętnej płacy realnej, prowadzona w warunkach wysokiej infla
cji, powinna uwzględniać: 
-potrzebę bezpieczeństwa socjalnego pracowników, 
- niezbędność sukcesywnego urynkowienia gospodarki, 
- możliwość motywacyjnego oddziaływania zarówno na przedsiębiorców, jak i na pracow

ników, 
- samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstw. 

Uznano, że niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów powszechnego indeksowania 
stawek płac zasadniczych oraz innych elementów wynagrodzeń. Notabene, zakres i ska
la indeksowania wynagrodzeń stanowiły przedmiot niezwykle ostrych dyskusji między 
stroną rządową i stroną solidarnościową, silnie wspartą przez reprezentację OPZZ, któ
ra domagała się, i w znacznym stopniu wymusiła, przyjęcie wygórowanego współczynni
ka indeksacji na poziomie 0,8. Podobne kontrowersje miały miejsce w toku dyskusji do
tyczącej programu ochrony pracy, który w wersji solidarnościowej wyraźnie kolidował 
z zasadami gospodarki rynkowej. Postulaty strony solidarnościowo-opozycyjnej, dotyczą
ce rozbudowy świadczeń socjalnych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia, ekologii, 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego itd. w sposób istotny wykraczały poza możliwości 
finansowe państwa. 
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Aby zapobiec paraliżowi procesu Okrągłego Stołu z jednej strony, a z drugiej, aby w prak
tyce realizację przedłożonych postulatów dostosować do realnych możliwości ekonomicz
nych, ostatnie posiedzenie Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych i reform systemo
wych Okrągłego Stołu, które odbyło się 5 kwietnia, kilka godzin przed Wielkim Finałem, 
zostało poświęcone uzgodnieniu klauzuli wykonawczej do osiągniętych porozumień. Przy
jęto, że realizacja uzgodnień o charakterze organizacyjnym, prawnym oraz takich, które 
mają charakter interwencyjny (zwłaszcza dla ochrony zdrowia i życia) powinna być podję
ta niezwłocznie i wykonana w przyjętych przez Zespół i podzespoły terminach. Natomiast 
realizacja uzgodnień wymagających większych nakładów ekonomicznych powinna być 
uwzględniana w planach rocznych i w wieloletnim Narodowym Planie Społeczno-Gospo
darczym. Ustalono również, że rząd będzie przedstawiał Sejmowi, Komisji Porozumie
wawczej oraz opinii publicznej okresowe informacje o realizacji dokonanych ustaleń. 

Stanowisko w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych by
ło jednym z trzech głównych dokumentów Okrągłego Stołu, obok porozumień w sprawie 
zmian ustroju politycznego oraz uzgodnień dotyczących pluralizmu i swobody działalno
ści związków zawodowych. Podkreślić jednak należy, że porozumienia spofeczno-ekon-
omiczne były nie tylko umową władzy z opozycją, lecz stanowiły publiczne zobowiązanie 
obydwu stron wobec społeczeństwa co do zasad i kierunku zmian w sferze społeczno-
-gospodarczej. Obydwie strony wyraziły wolę pełnego i konsekwentnego wcielenia w ży
cie przyjętych uzgodnień, niezależnie od wyników nadchodzących wyborów. Temu głów
nie miało służyć przywołanie społeczeństwa i opinii publicznej w dokumentach Okrągłego 
Stołu do spełniania nadzoru nad realizacją porozumień. 

W KIERUNKU NEOLIBERALNEGO FUNDAMENTALIZMU 

Spektakularne zwycięstwo Solidarności w czerwcowych wyborach w 1989 r. zaskoczyły 
zarówno obóz władzy, jak i opozycję. Wcześniejsze wyobrażenia o procesie przechodze
nia do nowej formacji ustrojowej zdezaktualizowały się. Do tak szybkiego tempa zmian 
politycznych, jakie zostało wywołane sukcesem wyborczym Solidarności, żadna ze stron 
nie była przygotowana. Wydawało się jednak, że nie wpłynie to w sposób istotny na sferę 
społeczno-gospodarczą. Podstawą do takiego przekonania był program Solidarności w tej 
dziedzinie (zarówno z 1980 r., jak i prezentowany przy Okrągłym Stole), który zakładał 
budowę społecznej gospodarki rynkowej opartej na samorządności pracowniczej. Jed
nakże z chwilą przejęcia władzy przez dotychczasową opozycję, natychmiast odstąpiono 
od porozumień o nowym ładzie ekonomicznym. W zapomnienie poszły również uzgod
nienia dotyczące ochrony socjalnej, zabezpieczeń społecznych oraz innych zagadnień po
lityki społecznej. W ogóle nie zadano sobie trudu, aby - tak jak to określały porozumie
nia Okrągłego Stołu - informować Sejm i opinię publiczną o losach uzgodnionego pro
gramu społeczno-gospodarczego. Wszystko dokonało się bez rozgłosu. Do tej pory nie 
ma żadnej publikacji czy wystąpienia ze strony nowego establishmentu, które wyjaśnia
łyby, dlaczego tak się stało. 

Wydaje się, że niemałą rolę odegrał tutaj czynnik polityczny, a zwłaszcza dążenie zwy
cięskiej strony do odcięcia się od przeszłości, a już w żadnym wypadku nie kontynuowa
nia tego, co uzgodniono z wczorajszym partnerem, nawet gdyby kontynuacja przynosiła 
społeczeństwu korzyści w sensie substancjonalnym. Tymczasem alternatywnego progra
mu społeczno-gospodarczego dotychczasowa opozycja nie miała. Zważywszy zasadnicze 
różnice ideologiczne, jakie występowały między różnymi jej odłamami - począwszy od 
skrzydła liberalnego i neoendeckiego aż po orientacje lewicowe i syndykalistyczne - jako 
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całość nie mogła się dopracować takiego programu. Do tego doszło zafascynowanie Oby
watelskiego Klubu Parlamentarnego i przywódców Solidarności lansowaną przez niektó
rych ekspertów zagranicznych ideą wielkiego uderzenia (big bang), za pomocą którego 
błyskawicznie uda się rozwiązać problemy gospodarcze Polski. 

W listopadzie 1989 r. przedstawiony został program gospodarczy nowego rządu. Głów
ny akcent położono na stabilizację gospodarki. I było to w pełni uzasadnione ówczesną 
sytuacją. Przy inflacji rzędu 40-50% miesięcznie, przy ogołoconym rynku nie mogło być 
ważniejszego zadania. Zagadnienia ustrojowo-systemowe znalazły się na dalszym planie. 
Niejako podskórnie toczyła się dyskusja na temat kierunku przekształceń. 

Dużą popularność zyskała teza, że celem jest zbudowanie gospodarki rynkowej typu 
zachodniego. Tadeusz Mazowiecki na posiedzeniach rządu z uporem lansował postu
lat społecznej gospodarki rynkowej. W odpowiedzi słyszał najczęściej, że będziemy 
mogli sobie na to pozwolić, kiedy gospodarka mocno stanie na nogach, a to może do
konać się wyłącznie wówczas, gdy państwo przestanie wtrącać się do gospodarki. Sa
morządność pracownicza została uznana za formę zupełnie nieadekwatną do zasad go
spodarki rynkowej. 

Patrząc z perspektywy czasu należy podkreślić, że w odniesieniu do dwóch dziedzin 
miała miejsce daleko posunięta zbieżność między uzgodnieniami Okrągłego Stołu a po
lityką pierwszego rządu solidarnościowego. Chodziło o nadanie priorytetu zahamowaniu 
inflacji, równoważeniu gospodarki i umacnianiu pieniądza oraz o przezwyciężenie barie
ry zadłużenia zagranicznego. 

Wraz z przejęciem rządów przez drugą ekipę solidarnościową, z początkiem 1991 r., 
przejście do kapitalizmu wolnorynkowego stało się oficjalnym programem. Inspiracją re
alizowanej transformacji stał się manichejski podział na dobro i zło (dobro: własność 
prywatna, wolny rynek, klasa średnia itd.; zło: własność społeczna, interwencjonizm pań
stwowy, klasa robotnicza itd.) (Pajestka 1991). Pomniejszanie aż do granic absurdu roli 
państwa w gospodarce i gloryfikacja „niewidzialnej ręki rynku" budziła zaniepokojenie 
nawet w wielu państwach Europy Zachodniej. 

Koronną regułą nowego ładu gospodarczego uzgodnionego przy Okrągłym Stole mia
ła być zasada równości wszystkich sektorów własnościowych. Opierając się na opacznie 
pojmowanej zasadzie twórczej destrukcji, nowa władza stosowała praktykę dyskrymina
cji sektora państwowego, co - w powiązaniu z innymi czynnikami - rychło doprowadziło 
do upadku wielu przedsiębiorstw, a nawet załamania całych sektorów gospodarczych (Po
znański 2001). Odstąpienie od uzgodnionej zasady równości sektorów miało negatywny 
wpływ na przebieg całego procesu transformacji. 

Z tego bowiem wynikał brak należytej troski o wypełnianie w sposób właściwy przez 
Skarb Państwa funkcji właścicielskiej wobec przedsiębiorstw państwowych oraz błędna 
strategia prywatyzacji, zasadzająca się na dążeniu do jak najszybszej sprzedaży najlep
szych przedsiębiorstw państwowych, bez dostatecznego uwzględniania stanu koniunk
tury giełdowej, co nie mogło nie odbić się niekorzystnie na uzyskiwanych cenach sprze
daży majątku państwowego, a w rezultacie na zwiększeniu społecznych kosztów trans
formacji. 

Teoretyczna triada procesu transformacji obejmująca trzy fazy: stabilizacji, dostoso
wawczej recesji oraz ekspansji urzeczywistniła się w gospodarce polskiej w sposób od
biegający od optymalnego kształtu. Dominacja neoliberalnych koncepcji w polityce go
spodarczej doprowadziła do tego, że koszty stabilizacji były nadmierne, spowodowały 
głębokie załamanie produkcji i pojawienia się na masową skalę bezrobocia, wykraczają
cych poza wymiary zakładanej recesji. 
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CZY MOGŁO BYĆ INACZEJ? 

W świetle krytycznej oceny przebiegu pierwszej fazy transformacji (1990-93) nasuwa 
się pytanie, czy gdyby uzgodnienia Okrągłego Stołu były honorowane, to proces przejścia 
do gospodarki rynkowej byłby bardziej czy mniej sprawny; czy koszt społeczny byłby 
mniejszy, czy większy; czy straty ekonomiczne byłyby mniejsze, czy większe w porówna
niu z wariantem, który był realizowany? 

Na te pytania nie można udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Zawsze będą mniej lub 
bardziej hipotetyczne. Należy wziąć również pod uwagę, że nawet stanowcze opowiedze
nie się za realizacją umów Okrągłego Stołu wymagałoby aktualizacji wielu zapisów, 
zwłaszcza w świetle szybko zmieniającej się sytuacji ekonomicznej jesienią 1989 r. (Na 
przykład nadrzędność radykalnych działań stabilizacyjnych przy potęgującej się hiperin
flacji). Z perspektywy czasu widać jednak, że uwzględnienie elementów programu 
uzgodnionego przy Okrągłym Stole ułatwiłoby proces transformacji systemowej 
i zmniejszyło jego społeczne koszty. A oto kilka przykładów: 
- stosowanie równych praw i możliwości względem wszystkich sektorów gospodarki za

pobiegałoby dewastacji ekonomicznej i bankructwu wielu firm państwowych. W tym 
samym kierunku działałoby przewidziane w porozumieniach Okrągłego Stołu wprowa
dzenie przejściowych, sparametryzowanych dopłat i obciążeń rozwiązujących problem 
niezależnego zróżnicowania kondycji finansowej przedsiębiorstw; 

- utworzenie Funduszu Majątku Narodowego działającego pod bezpośrednim nadzorem 
Sejmu zapewniłoby lepszy nadzór społeczny nad procesem przekształceń własnościo
wych, a tym samym jego wyższą wiarygodność i efektywność; 

- stworzenie warunków przekazywania do Funduszu Majątku Narodowego przez przed
siębiorstwa państwowe niewykorzystanych składników majątkowych ułatwiłoby dosto
sowywanie (alokację) czynników wytwórczych do nowej sytuacji, a w rezultacie przy
spieszenie zmian strukturalnych i pełniejsze wykorzystanie potencjału wytwórczego. 
Miałoby to również korzystny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw państwo
wych; 

- wprowadzenie możliwości i zachęt do rozwoju spółek pracowniczych oraz przekazywa
nie przedsiębiorstw w dzierżawę znacznie wzbogaciłoby drogi przekształceń własno
ściowych i pobudziło zainteresowanie efektywniejszym wykorzystaniem majątku pro
dukcyjnego; 

- odpolitycznienie sfery gospodarczej i dobór kadr kierowniczych w oparciu o kryteria 
merytoryczne (kwalifikacje zawodowe) zapobiegłoby destabilizacji w wielu przedsię
biorstwach i gałęziach gospodarki, co nie pozostałoby bez pozytywnego wpływu na 
ogólne wyniki gospodarcze. 
W studium na temat długookresowej strategii rozwoju Polski Z. Sadowski konstatuje, 

że działania „... związane z dążeniem do maksymalnego przyspieszenia procesu prze
mian doprowadziły w Polsce do destrukcji dotychczasowego mechanizmu wzrostu go
spodarczego i do głębokiego regresu". Następnie stawia pytanie, „czy przemiana syste
mowa wymaga takiej destrukcji, czy też może polegać na ewolucyjnym zastępowaniu 
starego mechanizmu bez naruszania procesu wzrostu". Na podstawie przekonującego 
rozumowania dochodzi do wniosku, że znacznie korzystniejszy byłby wariant dynamicz
nego, lecz stopniowego przestawiania systemu (Sadowskil991). W najgłębszym sensie 
takie właśnie było założenie Okrągłego Stołu. 

Wkroczenie w nową fazę (1994—97) wiązało się z radykalną zmianą dotychczasowego 
kursu, której podstawę stanowiła Strategia dla Polski autorstwa Profesor G.W. Kołodko, 
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(Kołodko 1994) polegająca m.in. na kojarzeniu zmian systemowych z polityką rozwoju 
społeczno-gospodarczego. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki została przyjęta 
zasada aktywnej, stosownej do uwarunkowań gospodarki rynkowej, roli państwa w kształ
towaniu warunków wzrostu gospodarczego, w tym zwłaszcza w dziedzinie kształtowania 
proporcji gospodarczych i mechanizmów stymulujących wzrost produkcji i efektywności, 
bez pogłębiania, a przeciwnie - przy łagodzeniu - skali nierówności dochodowych (Ko
łodko 2002). Strategia ta zaowocowała prawdziwą ekspansją gospodarczą i wydatną 
poprawą relacji ekonomicznych. Dynamika PKB zwiększyła się z 3,8% w 1993 r. do 6,9% 
w 1997, stopa inflacji zmniejszyła się odpowiednio, z 35,3% do 14,9%; stopa bezrobocia 
z 16,4% do 10,3%, dług publiczny liczony w procentach PKB z 86,0% do 50,7%. Byl to 
prawdziwie złoty okres polskiej transformacji, bez którego wielkość PKB do końca 2002 r. 
nie osiągnęłaby poziomu z 1989 r. 

Końcówka lat dziewięćdziesiątych XX w. i początek kolejnej dekady, w której rządy 
sprawowała AWS, zaznaczył się ponownie istotnym osłabieniem wzrostu gospodarczego 
i zakumulowaniem trudnych do rozwiązania problemów społecznych, w tym związanych 
z dramatycznie wysokim bezrobociem sięgającym 20% ogółu zdolnych do pracy. 

WIELKIE BŁĘDY TRANSFORMACJI 

W dniach 25-26 I 2001 r. obradował Kongres Ekonomistów Polskich. Było to wydarze
nie ważne nie tylko dlatego, że w sposób odpowiadający potrzebie czasu zakreślona zo
stała wiodąca tematyka obrad (Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości?; 
Jaka polityka gospodarcza dla Polski?), lecz także dlatego, że Polskie Towarzystwo Eko
nomiczne, organizator Kongresu, stworzyło warunki do publicznej prezentacji swoich 
poglądów przez reprezentantów różnych nurtów i szkól myślenia. Ten ostatni aspekt jest 
tym ważniejszy, że od początku transformacji, w polskich środkach masowego przekazu 
(prasa, radio, TV), prawo do przedstawiania opinii i ocen dotyczących zarówno teoretycz
nych problemów ekonomii, jak i praktycznych zagadnień społeczno-gospodarczych 
w Polsce i na świecie, zarezerwowane zostało - generalnie biorąc - dla nielicznych insty
tucji i osób wyznających podobny (neoliberalno-prawicowy) system poglądów. Dzięki 
Kongresowi możliwe stało się, chwilowe przynajmniej, przełamanie tego monopolu. Na 
podstawie referatów i wystąpień uczestników Kongresu można było dowiedzieć się 
znacznie więcej o rzeczywistych poglądach polskich ekonomistów na temat transforma
cji, aniżeli w oparciu o publikatory. 

Podstawową konstatacją wynikającą z przedstawionych ocen jest to, że - poza okresem 
1994-97 - w procesie transformacji w Polsce popełniono istotne błędy. Za najważniejsze 
uznano (Drewnowski 2001): 
1) Nadmierną wiarę w samorzutną dynamikę transformacji i przyjęcie koncepcji „moc

nego uderzenia", opartej na przekonaniu, że gdy tylko unicestwi się aparat centralne
go planowania, to nowy ustrój powstanie spontanicznie. Bardzo szkodliwe było prze
konanie, że rozpoczynając proces transformacji należy znacznie ograniczyć aktywność 
organów państwowych. W rzeczywistości rola państwa powinna być zasadniczo zmie
niona; w czasie trwania procesu transformacji rola państwa powinna być nawet inten
sywniejsza, ale i sprawniejsza. 

2) Licząc na automatyzm procesu transformacji zaniedbano i opóźniono przeprowadze
nie ważnych działań instytucjonalnych dostosowujących poszczególne dziedziny życia 
społecznego i działy gospodarki do zasad gospodarki rynkowej. Opóźniono także 
wprowadzenie odpowiednich regulacji, dotyczących na przykład miejsca i roli kapitału 
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w gospodarce. Brak takiej przebudowy i regulacji powoduje, że gospodarka nie funk
cjonuje, jak należy. 

3) Wystąpiły poważne niedociągnięcia organizacyjne kompromitujące ideę transformacji 
i zmian instytucjonalnych. Na przykład, zadania i funkcje, które w ramach „czterech 
reform" miały spełniać nowe instytucje (zwłaszcza służba zdrowia, szkolnictwo, sa
morządy terytorialne) nie znalazły odpowiedniego wsparcia finansowego. Złamana zo
stała kardynalna zasada współmierności środków do zadań i funkcji. 

4) Zapomniano, że najważniejszym zadaniem nowego ustroju miało być podnoszenie 
stopy życiowej całej ludności. Takie były deklaracje i tego wyborcy oczekiwali od de
mokratycznie wybranej władzy. Tymczasem w efekcie źle prowadzonego procesu 
transformacji do monstrualnych rozmiarów zwiększyło się bezrobocie, a w poziomie 
stopy życiowej wystąpiły niczym nie dające się uzasadnić różnice. 

Błędem o charakterze metodologicznym było z kolei zignorowanie podstawowej zasa
dy prakseologicznej, a mianowicie, że logicznie pierwszym, podstawowym krokiem 
w urzeczywistnianiu transformacji powinno być określenie w sposób konkretny, co za
mierza się osiągnąć. Wymagało to postawienia właściwej diagnozy, zrozumienia istnieją
cej sytuacji i jej uwarunkowań oraz zastanowienia się, co wymaga poprawy, jakiego rodza
ju działania, kiedy i w jakiej kolejności powinny być podjęte tak, aby realizowane reformy 
osiągnęły założone cele. I tego właśnie zabrakło (Studnicki-Gizbert 2001). 

Uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń transformacji, zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych, a zwłaszcza wyciągnięcie odpowiednich wniosków z popełnionych błędów, 
ma - mimo zasadniczej różnicy zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się polska gospodarka obecnie, w porównaniu ze stanem z roku 1989 - istotne 
znaczenie dla trafności programowej i skuteczności realizacyjnej strategii rozwoju na na
stępne piętnastolecie. 

Ożywienie gospodarcze zapoczątkowane w 2003 r. po kilku latach tendencji stagnacyj
nych oraz członkostwo w Unii Europejskiej stwarzają nadzieję na osiągnięcie wysokiego 
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w następnym piętnastoleciu, tak aby -
w przeciwieństwie do wyników sondaży przeprowadzanych obecnie - w przyszłości zde
cydowana większość Polaków mogła uznać, że zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w okresie 
trzydziestolecia (1989-2019) przyniosły ludziom zdecydowanie więcej korzyści niż strat. 

Aby tak się stało, konieczne jest dokonanie zasadniczych przewartościowań wielu do
tychczasowych koncepcji polityki społeczno-gospodarczej uznawanych za doktrynalny 
paradygmat. Jest to nieodzowne również po to, aby zapewnić wysoką jakość członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, warunkującą wykorzystanie mechanizmu naczyń połączo
nych do wyrównywania poziomów ekonomicznych oraz trwałego przemieszczenia się na
szego kraju z peryferii do światowego centrum cywilizacyjnego. 

POTRZEBA NOWEGO PODEJŚCIA 

Podstawowa różnica między uzgodnionym przy Okrągłym Stole kierunkiem transfor
macji a rzeczywistym procesem przekształceń ustrojowych, jaki miał miejsce w naszym 
kraju, polega na tym, że w pierwszym przypadku celem było zbudowanie społecznej go
spodarki rynkowej, podczas gdy w rzeczywistości w rezultacie transformacji nastąpiło 
przejście do kapitalizmu wolnorynkowego, zasadzającego się na doktrynie neoliberalnej. 

Wielu ludzi do dzisiaj nurtuje pytanie, co było przyczyną takiej zmiany frontu? Spoj
rzenie na tę kwestie w dłuższej perspektywie pozwala wysunąć hipotezę, że - obok czyn
ników o charakterze wewnętrznym, jak upojenie zwycięstwem wyborczym Solidarności 
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i chęć odcięcia się od uzgodnień okrągłostołowych - najsilniej zaważył czynnik domina
cji doktryny neoliberalnej w państwach zachodnich. 

Przypomnijmy, że po okresie laisser-faire'yzmu, kiedy państwu przypisywano w gospo
darce jedynie rolę nocnego stróża, a który zakończył się Wielkim Kryzysem lat 1929-33, 
zatriumfowała idea interwencjonizmu państwowego (keynesizmu), która notabene ura
towała system kapitalistyczny przed samounicestwieniem. Po II wojnie światowej nastą
piło umocnienie roli państwa w gospodarce państw kapitalistycznych oraz jego funkcji 
socjalnych (welfare state). 

W połowie lat siedemdziesiątych system gospodarki kapitalistycznej, oparty na zasadach 
interwencjonizmu państwowego, zaczął wykazywać oznaki „przesterowania" i tracić dyna
mikę rozwojową. Remedium na te objawy przybrało postać drastycznej redukcji roli pań
stwa w gospodarce. W niektórych krajach (Stanach Zjednoczonych, Angli) działania te 
przyczyniły się do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, a w skali ogólnej do dominacji 
doktryny neoliberalnej. Na ten właśnie czas (przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych XX w.) przypadło zapoczątkowanie transformacji ustrojowej w naszym kraju. 

Obecnie coraz dobitniej podkreśla się, że po okresie wybujałego interwencjonizmu 
państwowego (przeregulowania gospodarki) nastąpiło przegięcie w drugą stronę, w kie
runku neoliberalizmu, co zaczęło szkodzić społeczeństwu i gospodarce nie tylko 
w poszczególnych państwach, lecz także w skali światowej (globalizacja). Podkreśla się, 
że potrzebne jest nowe podejście do roli państwa w gospodarce, w tym zwłaszcza wyko
rzystanie doświadczeń i dostosowanie zasad społecznej gospodarki rynkowej do współ
czesnych warunków. Unia Europejska wyraźnie wpisuje się w ten właśnie nurt działań. 
Jest to wyzwanie dla Polski, aby w takim właśnie duchu dokonać przewartościowań kon
cepcji polityki społeczno-gospodarczej. 

Wiele wskazuje na to, że sprawa nie będzie prosta. Już pojawiły się publikacje niejako o cha
rakterze „zaporowym", zalecające podejmowanie przez stronę polską na forum różnych in
stancji Unii Europejskiej działań mających na celu przeciwstawienie się rozszerzeniu - po
przez prawo wspólnotowe - rozwiązań socjalnych, charakterystycznych dla czołowych państw 
zachodnich, na wszystkie państwa członkowskie UE (Szomburg 2004). Podobnego typu ob
strukcję zaleca się również w odniesieniu do zapowiadanej inicjatywy upowszechnienia w ra
mach Unii zasad partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Z reguły kształtowaniu i realizacji strategii społeczno-gospodarczej towarzyszy - uży
wając sformułowania wprowadzonego do obiegu naukowego i publicystyki przez Profeso
ra Czesława Bobrowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów - „natłok 
słusznych celów" (Bobrowski 1985). Ich odpowiednia selekcja i hierarchizacja w zesta
wieniu z potrzebami społecznymi i możliwościami gospodarczymi świadczy o rozumno
ści władzy i trafności oraz skuteczności polityki społeczno-gospodarczej. 

Prof. Jan Tinbergen - laureat (wespół z R. Frischem) pierwszej Nagrody Nobla w dzie
dzinie ekonomii (1969), twórca teorii nowoczesnej polityki gospodarczej, którego prace 
wywarły duży wpływ na praktykę rządzenia w wielu państwach zachodnich - dowodził, 
że prawidłowa polityka społeczno-gospodarczą w równym stopniu musi kłaść nacisk na 
trzy podstawowe cele: wzrost gospodarczy równowagę ekonomiczną i spójność społecz
ną, ponieważ pomiędzy tymi trzema składowymi występuje dodatnie sprzężenie zwrotne; 
co oznacza, że im mniej jest spójności społecznej, tym słabsza jest dynamika gospodar
cza oraz gorsze są parametry równowagi ekonomicznej - i odwrotnie (Tinbergen 1960). 

O stopniu spójności społecznej decyduje wiele czynników, a zwłaszcza: 
- skala i zasadność rozwarstwienia dochodowo-majątkowego, 
- poziom bezrobocia i perspektywa znalezienia pracy, 
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- zakres, głębokość, trwałość i dziedziczność ubóstwa, 
- zasięg zjawiska tzw. wykluczenia społecznego, 
- zakres dostępu do usług edukacyjnych i opieki lekarskiej, 
-wypełnianie przez państwo funkcji osłonowych. 

Przypomnijmy, że istotną intencją porozumień Okrągłego Stołu było zapewnienie spój
ności społecznej jako jednego z naczelnych celów transformacji ustrojowej sprzężonych 
z rynkową przebudową gospodarki. Wszystko jednakże potem zostało zdominowane 
przez doktrynę neoliberalnego fundamentalizmu. Takie pojęcia, jak sprawiedliwość spo
łeczna, interwencjonizm państwowy itp. uznane zostały nie tylko za nieprzydatne, ale; 
wręcz szkodliwe. Nie pozostaje to bez wpływu na wzrost gospodarczy. W świetle doświad
czenia światowego podważona została bowiem teza głoszona przez fundamentalistów 
rynkowych, że im większe są nierówności, tym szybszy jest rozwój gospodarczy. 

Zarówno teoria, jak i doświadczenie historyczne wielu państw wskazuje, że w szczegól
nych warunkach, na przykład w warunkach kryzysu finansowego czy walutowego, klęski 
żywiołowej itp. niezbędne jest wsparcie ogólnej strategii społeczno-gospodarczej, której 
rdzeniem jest wyżej wymieniona triada celów, głównym programem nadzwyczajnym, ma
jącym na celu rozwiązanie owego najbardziej nabrzmiałego problemu. Obecnie w Polsce 
zjawiskiem takim jest masowe bezrobocie. Jego skala jest tak duża, że stwarza realne za
grożenie podcięcia fundamentów bytu społeczno-ekonomicznego i państwowego (gwał
towny rozrost patologii i groźba wybuchu społecznego). Jak przypomniał Prof. M. Kabaj, 
kiedy w 1929 r. pojawiło się masowe bezrobocie, ludzie, ekonomiści i politycy przeżywa
li szok. P Samuelson - późniejszy laureat Nagrody Nobla - pisał o tym okresie: „Ekono
miści byli po prostu opętani problemem pełnego zatrudnienia. Tak też prawdopodobnie 
powinno być. W okresie zarazy nie kłopoczemy się porażeniem słonecznym albo objawa
mi starości" (Kabaj 2001). Nie odpowiadają prawdzie szeroko upowszechniane poglądy, 
że bezrobocie powodowane jest głównie przez wyż demograficzny oraz że w niedalekiej 
przyszłości, kiedy zacznie opadać fala tego wyżu, automatycznie nastąpi poprawa sytuacji 
na rynku pracy. Jest to przekonanie złudne, zważywszy że w latach 1990-2000 liczba pra
cujących zmniejszyła się o 2 mln osób. Tyle w tym czasie ubyło stanowisk pracy. Ludzi 
zwolnieni zasilili armię bezrobotnych. 

Zauważa się ponadto, że zapoczątkowane w 2003 r. ożywienie gospodarcze nie pociąga 
za sobą wzrostu zatrudnienia. Okoliczność ta powinna skłaniać do przeanalizowania i za
pewne stosownej weryfikacji szeroko upowszechnianej tezy, że w sposób automatyczny 
wraz z dynamizacją gospodarki następować będzie zmniejszanie bezrobocia. Widzieć po
nadto należy niekorzystny wpływ, jaki skala bezrobocia w Polsce wywiera na postawę 
państw Unii Europejskiej, które zamykają (często wbrew wcześniejszym deklaracjom) 
dostęp do własnych rynków pracy przed pracownikami z nowych państw członkowskich. 
Wszystkie te okoliczności uzasadniają postulat jak najpilniejszego opracowania i podjęcia 
realizacji specjalnego programu rozwiązania kwestii bezrobocia w Polsce jako ważnego 
członu strategii społeczno-gospodarczej na nadchodzącą dekadę. 

W procesie kształtowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przyszłe pięt
nastolecie powinien być położony duży nacisk na pozyskanie odpowiedniego wsparcia fi
nansowego z funduszy unijnych dla rozwoju gospodarki polskiej. Ma to ścisły związek 
z zagadnieniami tworzenia strategii społeczno-gospodarczej oraz jej implementacji. 
Niepostrzeżenie, za sprawą Unii Europejskiej, prawo obywatelstwa w naszym kraju od
zyskuje takie pojęcie, jak Narodowy Plan Rozwoju (NPR). Zgodnie z zasadami obowią
zującymi w Unii, warunkiem uzyskania pomocy finansowej z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności jest przedstawienie NPR przygotowanego przez rząd i uchwalone-
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go przez Sejm jako podstawy do negocjowania z Komisją Europejską wielkości oraz prze
znaczenia i harmonogramu wykorzystania tej pomocy. 

Zakończone zostały prace nad Narodowym Planem Rozwoju obejmującym okres 
2004-06. Za cele strategiczne w tym planie, których realizacja w pierwszej kolejności ma 
korzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej, uznano przyśpieszenie rozwoju 
i podwyższanie konkurencyjności gospodarki polskiej oraz zapewnienie na tej drodze 
wzrostu zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. 

Warunkiem uzyskania wsparcia z funduszów strukturalnych i Funduszu Spójności, 
(ukierunkowanego głównie na rozbudowę infrastruktury i ochronę środowiska) jest nie 
tylko przedstawienie konkretnych programów operacyjnych, mieszczących się w ramach 
NPR, lecz także współfinansowanie ich realizacji w około 30% z krajowych środków. 

To czy przedstawione wyżej zamierzenia zostaną wprowadzone w życie w równym 
stopniu zależy od ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących kwestii finansowych, jak i od 
organizacji oraz trybu i merytorycznego poziomu pracy organów państwowych odpowie
dzialnych za przygotowanie NPR i jego realizację. W warunkach ograniczoności krajo-

"wych środków budżetowych istnieje zagrożenie, że nie uda się w pełni wykorzystać fun
duszy strukturalnych udostępnionych przez Unię Europejską. Trzeba jednak przy tym 
mieć na uwadze, że nie ma innych wariantów zaangażowania inwestycyjnego środków 
krajowych w odniesieniu do których tzw. stopa zwrotu byłaby tak wysoka, jak w wypadku 
finansowania projektów przy wykorzystaniu wsparcia ze strony unijnych funduszy struk
turalnych. 

Istnieje także obawa - chociaż już z zupełnie innych powodów - że kierunki i sposób 
ich wykorzystania nie będą na miarę najpilniejszych potrzeb kraju. Należy się liczyć 
z tendencjami do „zaczepiania o plan" nie tych programów, które są najistotniejsze do 
osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych, lecz takich, za którymi stoi 
mocne lobby biznesowo-polityczne kierujące się własnymi partykularnymi interesami. 
Dlatego też tak ważne jest, aby w procesie wykorzystywania funduszy unijnych, na 
wszystkich etapach, czynnik ogólnokrajowego wyboru i koordynacji oraz kontroli współ
grał z funkcją projekcji finansowej i programowo-technicznej w układach: sektorowym, 
regionalnym, problemowym, a także w odniesieniu do konkretnych przedsięwzięć jed
nostkowych. 

Realizacja NPR na lata 2004-06 nie zamyka sprawy. Należy oczekiwać, że na okres koń
cowej fazy realizacji Strategii lizbońskiej (2007-10), której głównym celem jest uczynie
nie z gospodarki UE najbardziej innowacyjnej gospodarki na świecie, priorytetowymi 
celami wykorzystania funduszy unijnych będzie wsparcie poszczególnych państw człon
kowskich w urzeczywistnianiu właśnie tego celu. Najwięcej zyskają te państwa, które 
okażą się zdolne do tworzenia i implementacji postępu naukowo-technicznego, przyczy
niając się znacząco do reorientacji gospodarki całej Unii w kierunku gospodarki opartej 
na wiedzy. Jest to wielka szansa i wielkie wyzwanie, które powinno znaleźć odpowiednie 
odzwierciedlenie w długofalowej strategii społeczno-gospodarczej Polski. 

Sumując, w świetle doświadczeń piętnastu lat transformacji można z całą pewnością 
stwierdzić, że w pełni uzasadnione było podstawowe założenie, które legło u podstaw 
porozumień Okrągłego Stołu, iż w celu włączenia się Polski do głównego nurtu cywiliza
cyjnego niezbędne jest wprowadzenie systemu rynkowego z instrumentacją służącą 
otwarciu gospodarki oraz jej uczestnictwu w procesach globalnych. Wiemy także, jakiego 
rodzaju trudności i błędy wystąpiły w realizacji tego zadania. Zarówno doświadczenia in
nych państw, jak i historia ojczysta wskazują, że w realizacji tak wielkiego dzieła niezwykle 
dużo zależy od rozumności działań w skali całej zbiorowości, w tym zwłaszcza mądrości 
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w rządzeniu państwem, uwidaczniającej się zwłaszcza w kształtowaniu warunków rozwoju 
i wykorzystywania nauki do tworzenia nowych metod opanowywania świata materialnego. 
Żaden bowiem kraj, który nie jest zdolny do współtworzeni gospodarki opartej na wiedzy, 
nie może znaleźć w układzie międzynarodowym korzystnego i trwałego miejsca dla siebie. 

Konfrontacja rzeczywistości z tymi postulatami, tak bardzo uzasadnionymi na gruncie 
doświadczenia światowego, jak do tej pory nie wypada korzystnie dla naszego kraju. 
Trudno bowiem dostrzec rozumność działań, kiedy widzi się drastyczny spadek udziału 
nakładów na naukę w dochodzie narodowym, jaki ma miejsce w Polsce od lat. Trudno 
również dostrzec rozumność działań i wzrost mądrości w rządzeniu państwem, kiedy 
wokół widzi się tworzenie atmosfery prowadzącej do trwałego i chorego podziału społe
czeństwa. Kiedy upolitycznienie, wyrażające się między innymi w rugach kadrowych 
przeprowadzanych w instytucjach państwowych, samorządowych, radach nadzorczych 
przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa, mających miejsce po przejęciu władzy 
przez kolejne ekipy polityczne (słynna praktyka TKM doprowadzona do rangi zasady po
lityki kadrowej) spycha na margines życia społecznego i zawodowego wybitnych profesjo
nalistów, ludzi, którzy tak wiele mogliby wnieść do wspólnego dorobku. Jeśli w tych dzie
dzinach nie nastąpi zwrot, to podjęta transformacja może w rzeczywistości okazać się ko
lejną nieudaną próbą wyprowadzenia Polski z obrzeży do centrum cywilizacyjnego, 
a szansa historyczna będąca nadal udziałem naszego kraju - zmarnowana. Jest to ważne 
memento dla kształtowania strategii rozwojowej i programu reform społeczno-ustroj-
owych na bliższą i dalszą przyszłość. 
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ROZDZIAŁ V 

Juliusz Gardawski 

DEFICYT ZAUFANIA SPOŁECZNEGO A ZRÓWNOWAŻONY WZROST 
GOSPODARCZY 

Teza, która będzie przedstawiona w niniejszym szkicu, jest następująca: wzrost zrów
noważony jest celem, który można osiągnąć dopiero po spełnieniu wielu warunków - nie 
tylko i nie tyle ekonomicznych, lecz głównie społecznych i kulturowych. Ponadto wzrost 
zrównoważony cechuje się pewnym zakresem ograniczania lub samoograniczania intere
sów, aspiracji, roszczeń. Mówiąc w największym uproszczeniu: rozwój zrównoważony 
jest nieosiągalny w okresie ekspansji tej formy gospodarki, którą M. Weber określał mia
nem „wybujałego kapitalizmu łupów", adresując to do pewnych przejawów kapitalizmu 
amerykańskiego z końca XIX w. (Weber 2002, s. 823). 

Aby istniał rozwój zrównoważony niezbędne jest, jako warunek sine qua non, racjonal
ne i uregulowane kierowanie gospodarką, dokonywanie dobrze kalkulowanych wyborów, 
w których kryteria czysto ekonomiczne (zwłaszcza kryterium zysku) jest tylko jednym 
z wielu kryteriów branych pod uwagę. Nie znaczy to, że wzrost zrównoważony nie
uchronnie obniża konkurencyjność gospodarki - przy spełnieniu pewnych warunków 
może ją nawet zwiększać. Towarzyszy mu bowiem szansa obniżania poziomu konfliktów 
społecznych, może wzbudzać motywację do podejmowania wyzwań, które wiążą się z am
bitnymi paktami społecznymi itd. 

W warunkach demokracji parlamentarnej i współczesnej gospodarki rynkowej (postin-
dustrialnej, postfordowskiej, ogarniętej procesami globalizacji) wzrost zrównoważony 
jest możliwy do osiągnięcia pod warunkiem wprowadzenia instrumentów demokracji 
partycypacyjnej czy więcej - demokracji konsensualnej o charakterze neokorporacyjnym, 
stosowania instytucji dialogicznych (tak nazwę wszelkie zinstytucjonalizowane formy 
dialogu społecznego i obywatelskiego, które efektywnie równoważą mankamenty demo
kracji parlamentarnej i są społecznie znaczące, o czym piszę nieco szerzej w dalszej czę
ści szkicu). Zaostrzę powyższą tezę: tylko w warunkach demokracji partycypacyjnej 
o charakterze neokorporacyjnym i konsensualnym można powstrzymać odradzający się, 
wraz z globalizacją, nowoczesny „kapitalizm łupieżczy", bardzo trudny do pogodzenia 
z rozwojem zrównoważonym. 

Kolejnym krokiem jest stwierdzenie, że warunkiem sine qua non tej wersji demokra
cji partycypacyjnej, która odnosi się do neokorporacjonizmu i demokracji konsensual
nej, jest zaufanie społeczne związane z kulturą dialogu. 

Powyższe tezy mogą spotkać się z zarzutem, że są uskrajnione: można sobie przecież 
wyobrazić sytuację, gdy w demokracji parlamentarnej, nie wzbogaconej o partycypacyj
ne instytucje społeczeństwa obywatelskiego, światła elita polityczna realizuje rozwój 
zrównoważony. Równie dobrze może się to dziać, przynajmniej w krótkim okresie, 
w warunkach dyktatury. Zapewne więc korelacje takie nie są wykluczone, jednak, jak 
zdaje się wskazywać praktyka społeczna, to demokracja konsensualna sprzyja rozwojo
wi zrównoważonemu. 

Problem rozwoju zrównoważonego wymaga podjęcia decyzji, które czynniki mają być 
„równoważone" w praktyce gospodarczej i społecznej; powstaje fundamentalne pytanie, 
w jakiej formie należy brać pod uwagę równowagę środowiska społecznego oraz jak definio
wać stan społecznej równowagi? Łatwo odpowiedzieć na pytanie, że chodzi o równowagę 
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„integralną", obejmującą wszystkie elementy systemu społecznego. Problem pojawia się, 
gdy trzeba wskazać, które elementy systemu społecznego (instytucje, struktury, procesy) 
są w tym kontekście najbardziej znaczące. Można odwołać się do któregoś z modeli funk
cjonalnych. Istnieją w tej orientacji rozbudowane i solidnie przemyślane modele systemu 
społecznego, które dałyby się operacjonalizować dla takiej analizy, zwłaszcza najważniej
szy - model opracowany przez Parsonsa (Parsons et. al. 1962; Habermas 2002). W tym 
wypadku nacisk będzie musiał być położony na podsystem „kultywowania wzorów oraz 
redukowania napięć" i pojawi się pytanie o kulturowe wzory i typ działań odpowiadające 
tym wzorom. Należy dodać, że funkcjonalny aparat pojęciowy jest wciąż przydatny przy 
badaniu kulturowych uwarunkowań wzrostu gospodarczego (Ruszkowski 2004). 

Jest oczywiste, że na pytanie o rolę kultury można udzielić tylu odpowiedzi, ile jest od
rębnych, ugruntowanych na kulturowym podłożu, systemów społecznych. Wydaje się, że 
niektóre z tych systemów bardziej sprzyjają rozwojowi zrównoważonemu, inne mniej: 
system anglosaski, pluralistyczny zapewne sprzyja w mniejszym stopniu, system europej
ski, określany mianem nadreńskiego - bardziej. Unia Europejska (UE) zdaje się zmie
rzać ku drugiemu z nich. 

DEMOKRACJA KOSENSUALNA 

Punkt wyjścia rozważań na temat demokracji konsensualnej wiąże się z ujemnymi kon
sekwencjami demokracji reprezentatywnej, parlamentarnej. K. Frieske następująco sys
tematyzował wnioski, wynikające z literatury przedmiotu (Frieske 2003): główne manka
menty demokracji parlamentarnej to produkowanie przez nią deficytu prawomocności, 
wynikającego z bardzo niedoskonałego przekładania opinii wyborców na decyzje podej
mowane przez administrację publiczną. Deficyt prawomocności pociąga za sobą deficyt 
zaufania do elity politycznej. Demokracja parlamentarna cechuje się zawiłymi procedu
rami, co daje możliwości manipulowania rezultatami głosowań, prowadzi do pęknięcia 
między proceduralną poprawnością a substancjalnymi efektami tych procedur. Jednym 
z efektów deficytu prawomocności demokracji parlamentarnej jest malejąca frekwencja 
wyborcza i społeczne poczucie, że władza jest wyalienowana. Demokracja parlamentar
na sama przez się też nie zapewnia efektywności: „demokracja stwarza podstawę efek
tywnej polityki gospodarczej (...) (lecz) ani demokracja nie gwarantuje automatycznie 
mądrej polityki, ani też brak demokracji jej nie wyklucza" (Kołodko 1999, s. 220-221). 

Mówiąc w wielkim uproszczeniu odpowiedź, jakiej udzieliła po II wojnie światowej 
cywilizacja zachodnia na mankamenty demokracji parlamentarnej daje się sprowadzić do 
dwóch punktów: po pierwsze, demokracja parlamentarna jest nieredukowalnym warun
kiem nowoczesnego ładu społecznego; demokracja parlamentarna nie tylko obecnie, lecz 
także w dającej się pomyśleć przyszłości nie ma alternatywy. Po drugie jednak, w niektó
rych krajach zdano sobie sprawę, że należy uzupełnić ją o zinstytucjonalizowane formy 
demokracji partycypacyjnej, aby nie dopuścić masowej „ucieczki od wolności". Można za
ryzykować ostrożna tezę, że wszędzie tam , gdzie udało się rozwinąć autentyczną partycy
pację począwszy od najniższego poziomu warsztatu pracy poprzez różne postaci zinstytu
cjonalizowanego dialogu społecznego, alternatywa komunistyczna okazała się znacznie 
mniej atrakcyjna niż w krajach demokratycznych pozbawionych instytucji partycypacyj
nych. Jak wiadomo, próby budowania instytucji partycypacyjnych były podejmowane już 
przed II wojną światową, jednak dopiero po niej nadano im większe znaczenie. 

W tym kontekście pojawiły się odmienności, związane z typami systemów społecznych 
współczesnego kapitalizmu. Nie wkraczając w te złożone i szeroko w literaturze omawiane 
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zagadnienia, należy wskazać klasyczne rozróżnienie form demokracji partycypacyjnej. 
Jedną z jej postaci jest neokorporacjonizm, opisany przez E Schmittera (1974) i odpo
wiadający części krajów Europy Zachodniej, drugą jest anglosaski pluralizm, odpowiada
jący przede wszystkim Stanom Zjednoczonym. W wypadku pierwszej formy osiąga się, 
jak pisał K. Frieske „uprzywilejowanie i zapewnienie wyłączności na instytucjonalną re
prezentację określonych interesów", podczas gdy w drugim „zgodę na konkurencję roz
maitych grup interesów" (Frieske 2003, s. 237). 

W anglosaskim pluralizmie konkurujące ze sobą zorganizowane grupy interesów do
cierają do władzy administracyjnej za pośrednictwem dobrze uregulowanego przez pra
wo mechanizmu lobbistycznego. Te z nich, które mają większe zasoby, mogą zmobilizo
wać większe poparcie społeczne i prowadzić bardziej profesjonalny lobbing. W efekcie są 
one w stanie zdobywać pozycję dominującą i minimalizować lub nawet eliminować słab
sze grupy nacisku. Stąd rynek grup nacisku, a co za tym idzie rynek, na którym ścierają 
się interesy wielorakich - większych i mniejszych - grup społecznych, jest ostro konku
rencyjny. Praktyka społeczna pozwala jednak na względne równoważenie tego konkuren
cyjnego systemu, dzięki stabilizowaniu się interakcji wiążących grupy nacisku z admini
stracją, kształtujących relacje przybierające także charakter klientelistyczny. 

Mimo efektów łagodzących konkurencję pluralizm mniej sprzyja równowadze niż system 
neokorporacyjny i z punktu widzenia jednoczącej się Europy ważniejszy jest ten ostatni wa
riant demokracji partycypacyjnej. Sam termin „neokorporacjonizm" będzie przez nas uży
wany w ograniczonym zakresie, niezbyt on bowiem odpowiada rozwijającemu się obecnie 
dialogowi obywatelskiemu, jednak jest przydatny do ogólnych porównań międzysystemo-
wych. W odróżnieniu od rozwiązania pluralistycznego nie toczy się tu otwarta walka o do
stęp do władzy ustawodawczej i wykonawczej, lecz odbywa się dialog „koncesjonowanych" 
partnerów, którego idealnym zakończeniem jest powszechna ugoda w postaci paktów spo
łecznych. Cechą charakterystyczną w tym systemie jest częste uczestniczenie w dialogu 
władzy wykonawczej (rządu, administracji lokalnej). Mankamentem systemu jest między 
innymi czas konieczny do negocjowania i porozumiewania się. 

Mimo istotnych różnic występujących między krajami UE pod względem systemów 
społecznych, a zwłaszcza zbiorowych stosunków pracy, elity polityczne Europy Zachod
niej promowały taki model stosunków społecznych, który polegał na tworzeniu różnorod
nych form demokracji partycypacyjnej w wersji neokorporatystycznej. Europa budowała 
już od lat pięćdziesiątych XX w. instytucje rozszerzające uczestnictwo obywateli w pro
cesie podejmowania decyzji. Proces ten bardziej rozwinął się w Niemczech, gdzie demo
kracja partycypacyjna rozpoczynała się już od poziomu stanowiska pracy. 

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że istnieje paneuropejska filozofia społeczna, 
którą starały się wprowadzić w życie elity jednoczącej się z wolna Europy. Proces ten ob
razują dokumenty, zwłaszcza dyrektywy i regulacje Unii Europejskiej, które mają na celu 
uformowanie europejskiego wariantu demokracji partycypacyjnej (Rychły, Pritzer 2003). 

Problem kultury dialogu w Polsce 

Dla potrzeb naszego opisu można wyróżnić dwa modele kultury: „dialogu i kompromi
su" oraz „siły". Sprowadzanie jakiegoś zespołu zjawisk kulturowych, a więc wyodrębnio
nej sfery wartości, symboli, aspiracji i związanych z nimi zachowań do dwóch wymiarów, 
do prostej dychotomii, jest zawsze wielkim uproszczeniem, może być jednak przydatne 
jako praktyczne narzędzie porządkujące. Tak więc kultura dialogu i kompromisu zakłada, 
że dwie opozycyjne strony akceptują pewne wspólne wartości, szanują siebie wzajemnie, 



88 JULIUSZ GARDAWSKI 

uznają, do pewnego stopnia, racje strony przeciwnej. Kultura ta zakłada dostatecznie wy
soki poziom zaufania między partnerami, poważne traktowanie swoich zobowiązań przez 
obydwie umawiające się strony oraz posiadanie przez nie środków kontroli własnych śro
dowisk. Jeżeli kompromis został zawarty, należy przestrzegać ustalenia - oto wartość 
centralna. Grupa czy osoba łamiąca kompromis naraża się na mniej lub bardziej dotkli
we sankcje. 

Natomiast celem kultury siły jest zdominowanie lub zniszczenie strony przeciwnej -
ten, kto jest silniejszy i wygrał, zdobywa całą pulę. Jeżeli w wyniku równowagi sił docho
dzi do kompromisu, jego ustalenia są przestrzegane dopóty, dopóki któraś ze stron nie 
zdobędzie przewagi nad przeciwnikiem. Wtedy może sobie pozwolić na złamanie umo
wy. Z tego punktu widzenia kompromis bywa generalnie postrzegany jako stan przejścio
wy, często nacechowany negatywnie. 

Kultura dialogu i kompromisu, która zawsze jest trudna, nie powinna być traktowana 
tylko jako wynik wyboru moralnego, chociaż jest, z definicji, wspierana przez „zinterna-
lizowane" normy. Przede wszystkim powstanie kultury dialogu zakłada istnienie dojrza
łych partnerów, dysponujących pewnymi zasobami, możliwością wpływu na reprezento
wane przez siebie grupy społeczne, a więc dostatecznej siły. Dopiero po spełnieniu tego 
warunku można dokonywać wyboru: czy kultura siły, czyjej ograniczenie na rzecz kultu
ry dialogu i kompromisu? Ta druga oznacza, że prowadzenie dialogu i dochodzenie do 
kompromisu traktuje się jako skuteczniejszą drogę realizacji w długim okresie swoich in
teresów niż używanie siły. Przestrzeganie umowy przez stronę dziś silniejszą pozwala jej 
oczekiwać, że jutro, gdy będzie słabsza, silniejsi partnerzy również nie złamią umowy. 
Wielokrotne pojawianie się pozytywnych doświadczeń z dialogowaniem i kompromisem 
może spowodować ukształtowanie się normy nakazującej takie właśnie postępowanie, 
a w konsekwencji powstanie odpowiednich wartości (a więc ukształtowanie się kultury 
dialogu i kompromisu). Miarą ugruntowania tej kultury jest stopień gotowości do prze
strzegania kompromisu przez stronę aktualnie silniejszą w sytuacji, gdy druga strona sta
ła się słabsza, niż była w czasie zawierania kompromisu. 

Wzory wartości, właściwe kulturze społecznej i politycznej społeczeństwa polskiego, 
tak jak zostały one ukształtowane przez okres okupacji z II wojny światowej, a następnie 
przez półwiecze autorytarnego socjalizmu, cechują się deficytem zaufania społecznego 
i w niewielkim stopniu sprzyjają dialogowi społecznemu. Oczywiście trzeba pamiętać, 
że w okresie autorytarnego socjalizmu było wiele etapów, były też takie, w których odra
dzały się idee i instytucje autentycznej partycypacji, zwłaszcza związane z ruchem sa
morządności pracowniczej w latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Niestety, 
każdorazowo kończyły się one reakcją i nie ukształtowały trwałego wzoru, podobnie jak 
nie utrzymał się trwały wzór ruchu spółdzielczego, tak silny w Polsce przed II wojną 
światową. 

Polski dialog społeczny mimo tych ograniczeń zaczyna się formować zarówno na pozio
mie centralnym, jak i lokalnym oraz branżowym. Jest więc instytucją, która dopiero 
kształtuje się, czy może raczej ma szanse kształtować się, tworzyć wspierające ją warto
ści i wzory zachowań. Gromadzone przez lata dziewięćdziesiąte XX w. doświadczenia 
dialogowe w Polsce pozostawiły jednak znaczny niedosyt. Wydawało się, że wspomniany 
„antydialogiczny kod genetyczny" naszego systemu wartości będzie stałą przeszkodą 
w tworzeniu kultury konsensualnej. 

Dialog został oficjalnie zinstytucjonalizowany w 1994 r. Nie udało się go jednak faktycz
nie wprowadzić w życie z powodu politycznego uwikłania ruchu związkowego. Wiodące 
polskie organizacje pracownicze - „Solidarność" i OPZZ - były do 2001 r. związane 
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z partiami politycznymi, prawicowymi i lewicowymi, a jedna z nich sama częściowo prze
kształciła się w quasi-partię. W efekcie zamiast dialogu i żmudnych negocjacji każda 
z nich w ważnych dla siebie sprawach wybierała drogę bezpośredniego wpływania na pro
ces podejmowania decyzji politycznych. Praktyka ta była stosowana przez wszystkich 
partnerów społecznych, a dialogowaniu i negocjowaniu pozostawiano mniej ważne pro
blemy. Mówiąc w uproszczeniu, ta strona, która była związana z koalicja rządzącą, mogła 
szybciej i pełniej zrealizować swoje cele niż inni partnerzy. Tym ostatnim pozostawała 
manifestacja: na znak protestu opuszczali Komisję Trójstronną, publikowali „czarne 
księgi dialogu w Polsce" i czekali na dojście do władzy ich formacji, by móc z kolei re
alizować swoje cele. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. także konfederacje 
pracodawców zaczęły aspirować do bezpośredniego udziału w polityce. W konsekwen
cji ukształtował się układ dwoisty Z jednej strony oficjalnie istniała Komisja Trójstron
na i toczono na jej forum debaty, a z drugiej rozwijała się praktyka polegająca na tym, 
że silniejszy partner forsował poza Komisją to, co było zgodne z jego interesem. Tak 
czyniła „Solidarność", tak czyniło OPZZ, tak też z czasem zaczęły czynić organizacje 
pracodawców. 

Uwiąd Komisji Trójstronnej klarownie wykazywały analizy socjologiczne, prowadzone 
w zespole K Frieskego. W tak fundamentalnej i ważnej dla klasy pracowniczej sprawie, 
jaką było ustalanie wskaźnika płac, Komisja rzadko była w stanie porozumieć się, bo pra
wie nigdy nie była kompletna (zgodnie z wcześniejszą procedurą ustalenia w Komisji wy
magały uczestnictwa i zgody wszystkich jej stron). 

Ta trwająca latami sytuacja ograniczała rozwój kultury dialogu i kompromisu a wzmoc
niła przekonanie o skuteczności pragmatycznej kultury siły. 

Obydwie „idealnie" zaznaczone kultury („dialogu i kompromisu" z jednej strony i „si
ły" z drugiej) w praktyce społecznej nie występują w postaci czystej, z reguły współist
nieją. Problemem były proporcje między nimi. Wydaje się, że na naszej scenie społecz
nej i politycznej pozostawiono zbyt mało miejsca kulturze dialogu i kompromisu, zbyt 
dużo natomiast kulturze siły. 

Spór o to, która kultura powinna dominować, sięga czasu umowy Okrągłego Stołu. Gdy 
strona społeczna i „Solidarność" zdobyły władzę, pojawiły się propozycje, by złamać tę 
umowę, bo nie lubiana strona, reprezentująca PRL, zachowała zbyt silną pozycję. Kultu
ra dialogu i kompromisu jest trudna z tego właśnie powodu, że nakazuje szanować przy
jęte ustalenia, nawet jeżeli jedna ze stron zdobywa z czasem istotną przewagę i reprezen
tuje w oczach większości wyższe racje moralne. Otóż w latach 1989-2000 elity politycz
ne, związkowcy, pracodawcy byli poddawani długiej praktycznej lekcji, którą zresztą 
w dużym stopniu sami sobie aplikowali, że oto kultura dialogu i kompromisu jest w Pol
sce nieskuteczna. Brały u nas przewagę wartości kultury amerykańskiej i pluralistycznej 
(jej refleksem jest pluralistyczny, liberalny system stosunków przemysłowych i konfron
tacyjne związki zawodowe; Gardawski 2003), a przegrywały wartości kojarzone z kulturą 
europejską, zwłaszcza z jej nadreńską i skandynawską wersją, z neokorporacyjnym syste
mem stosunków przemysłowych, z kulturą konsensualną i z kooperującymi związkami 
zawodowymi. 

Na marginesie warto przypomnieć, że pogarszająca się sytuacja amerykańskich związ
ków zawodowych bierze się z tego, że osłabiona AFL-CIO nie jest w stanie przeciwsta
wiać się fali praktyk nie fair, które zaczęły być stosowane przez amerykańskich praco
dawców. Gdy związki były silniejsze, tamtejsi pracodawcy nie pozwalali sobie na bez
prawne hamowanie ich rozwoju (Zweig 2003). Przykładem przewagi kultury dialogu 
i kompromisu nad kulturą siły mogą być losy wielkiej sieci amerykańskich hipermarketów, 
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która wchodziła niedawno do Niemiec. Ze względu na opór społeczny i akcje związków 
zawodowych nie udało się jej wprowadzić amerykańskiego liberalnego modelu stosun
ków pracy i inwestor musiał zgodzić się na rozwiązania europejskie. Z kolei przykładem 
przewagi kultury siły nad kulturą dialogu i kompromisu - tym razem na gruncie rodzi
mym - mogą być wypowiedzi wiceprzewodniczącego jednego z regionów „Solidarności", 
które zespół badawczy katedry Socjologii SGH zanotował w pierwszej połowie lat dzie
więćdziesiątych XX w. 

Gdy podczas zebrań Komisji Krajowej dochodziło do głosowań nad czynnymi akcjami 
protestacyjnymi, to zwolennicy kompromisu i negocjacji nie mogli sobie nawet pozwolić 
na głosowanie przeciwko (chociaż wiedzieli, że akcje nie powiodą się), gdyż pociągałoby 
to za sobą ryzyko bycia uznanym za osobę podporządkowaną stronie rządowej, grającą 
w przeciwnej drużynie. W „Polityce" R. Socha (2003) zacytowała aktualne zdanie jedne
go z przewodniczących regionów, „zdeklarowanego zwolennika negocjacji": „trudno po
wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje. Z dyskusji w sprawie protestów najczę
ściej wynika, że to nic nie da, że siądźmy do stołu, rozmawiajmy. A potem rezultat głoso
wania jest odwrotny, podnosimy rękę. Może atmosfera jest taka na sali". Można sformu
łować więc wniosek, że w kręgach kierowniczych „Solidarności" - przy zróżnicowaniu 
zdań - przeważają jednak przeciwnicy kompromisu. 

Panuje przekonanie, że gdyby w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. polscy związ
kowcy podjęli negocjacje z pracodawcami na temat kodeksu pracy i osiągnęli kompromis, 
to tak wynegocjowane regulacje prawne byłyby bardziej trwałe niż te, które związki na
rzuciły jednostronnie w 1996 r. Pracodawców postawiono jednak wówczas przed faktem 
dokonanym, związki wykorzystały swój kapitał polityczny i wprowadziły rozwiązania ko
rzystne głównie dla strony pracowniczej. Po latach przedsiębiorcy zrewanżowali się i wy
korzystując z kolei swoje wpływy, uruchomili procedurę Sadu Najwyższego, a także prze
konali rząd do jednostronnego podjęcia decyzji korzystnych dla pracodawców. 

Odwołam się do słów A. Zybertowicza, który w kwietniu 2002 r. następująco scharak
teryzował główne bariery polskiego dialogu: „ (a) niska, w porównaniu z wyzwaniami, ste
rowność systemu społecznego; (b) wątłość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, zwią
zana z niskim poziomem społecznego kapitału zaufania (...). Deficyt zaufania wiąże się 
z niską efektywnością tych strategii rozwiązywania problemów jednostek, które polegają 
na działaniu zgodnym z formalnymi regułami demokracji" (Zybertowicz 2003). 

Czy więc jesteśmy skazani na przewagę kultury siły, która utrudnia, jeśli nie unie
możliwia, trwałe rozwinięcie kultury dialogu? Jeżeli odwołać się do opinii i generali-
zacji, które przeważają w naszych naukach humanistycznych i publicystyce, to trze
ba odpowiedzieć twierdząco. Praktyka społeczna wskazuje jednak, że sprawa nie jest 
prosta. 

Po pierwsze, polscy pracownicy preferują negocjacje i dialog, uważają je za skutecz
niejsze od strajków. Po drugie, okazało się, że mimo oporów instytucja dialogu central
nego zaczęła funkcjonować i partnerzy społeczni akceptują ją w coraz większym stopniu. 
Proces ten przebiega meandrami, jednak oddala się od pesymistycznego obrazu przed
stawionego w raporcie pod redakcją J. Hausnera i M. Marody na podstawie obserwacji 
z 2000 r. 

Oczywiście, można przytoczyć znacznie więcej argumentów za społeczną dyspozycją ku 
kulturze siły (w różnych jej wariantach) - począwszy od społecznych oczekiwań na wy
buch strajku generalnego przeciwko polityce rządu -jednak fakt, że dialog społeczny to
czy się, a my wchodzimy do europejskiej przestrzeni społecznej, w której dialog staje się 
standardem, daje zwolennikom dialogu, w moim przekonaniu, podstawy do optymizmu. 
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Stan dialogu i poziom zaufania społecznego w Polsce. Próba pomiaru 

Jakie warunki muszą być spełnione, by mógł toczyć się dialog społeczny? Przedstawio
ne powyżej uwagi o praktyce dialogu społecznego w Polsce można mierzyć przy użyciu 
wielu skal, które odnoszą się do kwestii sygnalizowanych powyżej. Podzielimy propono
wane skale na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy dwie skale służące mierzeniu natęże
niu dialogu, do drugiej - skale mierzące warunki dojrzałości dialogu. 

Do skal mierzących natężenie dialogu zaliczymy charakter dialogu i jego formę: 
1. Charakter dialogu 
la. Punkt wyjścia skali to dialog tradycyjny, cechujący zwłaszcza społeczeństwa industrial

ne. Dialog jest w tym wypadku związany z industrialnym (fordowskim) etapem rozwo
ju społeczeństw lub jest wprost dziedzictwem społeczeństwa industrialnego. Społe
czeństwo to miało mocno zaznaczony podział klasowy, miało liczną klasę robotniczą, 
skoncentrowaną w wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych. W warunkach demo
kracji społeczeństwa industrialne miały liczne, silne, niezależne związki zawodowe, 
a jednym z głównych konfliktów był właśnie konflikt przemysłowy. Głównym typem 
konfliktu, który zagrażał tym społeczeństwom, był konflikt o charakterze klasowym 
(między pracą i kapitałem), zaś dialog i negocjacje w ramach komisji trójstronnych by
ły postrzegane jako narzędzia pozwalające instytucjonalizować ten konflikt. 

Ib. Punktem pośrednim skali jest dialog dwustronny, określany mianem autonomiczne
go. Stronami dialogu są partnerzy społeczni - związki zawodowe i organizacje praco
dawców - które nie potrzebują mediacji rządu, są bowiem w stanie regulować 
sprzeczności z pominięciem administracji. 

lc. Punkt najwyższy na skali wiąże się ze społeczeństwem rozwijającym struktury post-
industrialne, postfordowskie. Ich cechą zasadniczą jest nowy typ organizacji produk
cji, nowe, globalne formy konkurencji i nowe ustrukturowanie społeczeństwa. Coraz 
większy zakres ogarnia tzw. „trzeci sektor" gospodarki. Stąd dialog społeczny prze
kształca się w dialog obywatelski, ogarniający coraz większą liczbę organizacji repre
zentujących różne środowiska społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Formy dialogu 
Istota dialogu społecznego jest reprezentowanie i negocjowanie interesu między part

nerami. Samo jego określenie zakłada, że jego osią będzie komunikowanie się partnerów. 
Podobnie jak w wypadku poprzedniej skali, obecnie również możnawskazać trzy warto
ści, od najniższej, zakładającej minimalny poziom zaufania, do najwyższej, przy której 
wymagane jest duże zaufanie między partnerami społecznymi. 
2a. Wzajemne informowanie. Zakłada istnienie elementarnych form komunikacji, 

które są warunkiem wstępnym innych, wyższych form. Informowanie jest wyodręb
nione analitycznie, jednak z natury rzeczy towarzyszy innym, bardziej rozwiniętym 
postaciom dialogu i odbywa się w jakichś ramach instytucjonalnych. 

2b. Poziom średni na skali to opiniowanie i konsultowanie. 
2c. Poziom najwyższy to negocjowanie porozumień i paktów społecznych, przyjmowanie 

ich w drodze konsensusu 
Dojrzałość dialogu - kwestia najważniejsza z punktu widzenia problemu, któremu jest 
poświęcony szkic - zakłada spełnienie kilku kluczowych warunków, które również mogą 
być przedstawione w postaci skal, mają charakter gradualny: 
3. Polityczna wola prowadzenia dialogu 

Kwestia ta jest szczególnie ważna w wypadku krajów, w których dialog jest do
piero wprowadzany. Tam, gdzie istniał autorytarny socjalizm lub inne formy dyktatury, 
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wyjściowym warunkiem jest wola wprowadzenia go. Pod tym względem można wyróżnić 
następujące stopnie: 
3a. Chęć imitacji rozwiązań, które sprawdziły się w kręgu krajów, do których dany kraj 

aspiruje (tak definiowano między innymi sytuację na Węgrzech). 
3b. Pragmatyczna chęć powstrzymania konfliktów społecznych (tak było między innymi 

w Polsce). 
3c. Wprowadzenie lub rozwijanie dialogu, gdy wynika on z systemu wartości, z istnieją

cego stanu kultury politycznej, dostatecznie już ugruntowanej w elitach lub/i w szer
szych kręgach społecznych. W takim wypadku można mówić o dialogu dojrzałym. Ta
ki poziom dialogu osiągnięto w wielu krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza w krajach 
skandynawskich. Niektórzy badacze uważają, że również w Czechach i Słowacji wpro
wadzenie dialogu było w dużym stopniu pochodną tamtejszej kultury politycznej. 

4. Obecność reprezentatywnych i cieszących się zaufaniem organizacji społecznych. 
Jest to jeden z kluczowych warunków, bez spełnienia których dialog społeczny jest 

utrudniony. 
4a. Organizacje gromadzą niewielki odsetek przedstawicieli grup społecznych, które 

chcą reprezentować w dialogu, mają także niewielki autorytet społeczny, nie są w sta
nie mobilizować członków grupy społecznej do akcji zbiorowych i wpływać na ich za
chowania, nie są w stanie ograniczać ich aspiracji itd. 

4b. Organizacje spełniają ten warunek - są dostatecznie reprezentatywne oraz cieszą się 
autorytetem i zaufaniem społecznym (co z kolei umożliwia wpływanie na zachowania 
członków, ich gotowość do ograniczania aspiracji itd.). 

5. Wzajemna legitymizacja uczestników dialogu. 
5a. Organizacje będące partnerami dialogu nie uznają swej reprezentatywności i dążą do 

osłabienia (lub nawet eliminacji) innych organizacji. 
Sb. Organizacje w pełni akceptują prawo innych uczestników dialogu do reprezentowa

nia odpowiednich grup społecznych. 
6. Gotowość do zawierania kompromisu. 
Jest to cecha związana z kulturowym ugruntowaniem dialogu (3c) i można w tym odnie
sieniu wyróżnić dwa poziomy: 
6a. Partnerzy dialogu, mimo że go rozpoczęli, nie są gotowi do zawierania kompromisu 

i traktują forum dialogu jedynie jako miejsce dowodzenia swoich racji i wykazywania 
całkowitego braku racji innych uczestników dialogu. 

6b. Partnerzy są gotowi do zawierania kompromisów, wiedzą, że nie mają „monopolu na 
prawdę". 

7. Pewne kwantum wspólnych wartości, podzielanych przez wszystkie organizacje (np. 
świadomość wspólnego, ogólnospołecznego interesu ekonomicznego, racji stanu itd.). 

7a. Stan wyjściowy można przedstawić jako brak takich wartości, co utrudnia zawieranie 
szerszych porozumień między organizacjami (porozumień, które możemy określić 
mianem strategicznych). 

7b. Podzielane są pewne wspólne wartości, co ułatwia zawieranie porozumień strategicz
nych. 

Wymienione skale natężenia dialogu i warunki jego istnienia nie wyczerpują listy. Jest 
ona jednak dostateczna, by można było mierzyć za jej pomocą sytuację panującą w Pol
sce. Dodam, że pominąłem problem interesu reprezentowanego w dialogu: na ile jest to 
interes wielkich grup społecznych, na ile zaś członków organizacji, a na ile samych człon
ków elity prowadzącej dialog. Pominąłem także ważny problem obudowania dialogu dzia
łaniami nieformalnymi, a także problem więzi osobistych między osobami reprezentującymi 
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organizacje. Nieuwzględnienie ich bierze się z baraku dostatecznej wiedzy o tych proble
mach i kwestiach. Można jednak postawić zasadnie pytanie, zgodne z naszymi założenia
mi: czy w Polsce istnieją warunki do prowadzenia dialogu społecznego, którego efektem 
może być rozwój zrównoważony w sensie społecznym? 
1. W polskim dialogu przeważa forma tradycyjna, związana z konfliktem przemysłowym 

i przedmiotem dialogu są przede wszystkim (chociaż nie wyłącznie) kwestie wiążące 
się z takim konfliktem. Niemniej są już próby angażowania do dialogu (na razie z gło
sem doradczym) organizacji pozarządowych (np. konsumenckich). Próby te mają jed
nak z wielu powodów niedostateczne ugruntowanie społeczne (przede wszystkim 
z racji bardzo niskiego poziomu zaangażowania się Polaków w jakichkolwiek organi
zacji pozarządowych). 

2. Pod względem form dialogu istnieją skuteczne próby negocjowania dwustronnego, 
a także podejmowane są - raczej bez powodzenia - próby zawierania paktów społecz
nych. Jest to złożona kwestia, trudno poddająca się badaniom. Pozornie mogłoby się. 
wydawać, że źródłem niepowodzeń są postawy części kręgów kierowniczych „Solidar
ności". Obserwacje wskazują jednak, że w grę mogą wchodzić i inne czynniki, które 
są jednak jeszcze zbyt słabo penetrowane badawczo, by jednoznacznie wypowiadać 
się na ich temat. W każdym razie prowadzone rozmowy nie obejmują jednak prak
tycznie na tyle szerokiego zakresu, by można było mówić o negocjowaniu zrównowa
żonego wzrostu ekonomicznego w warunkach równowagi społecznej. 

3. Wola polityczna wprowadzająca w Polsce instytucję dialogu miała inny charakter niż 
na Węgrzech czy w byłej Czechosłowacji. Wiązała się z pragmatyczną chęcią transfor
macji przedsiębiorstw państwowych w warunkach pokoju społecznego i zapobieżeniu 
dalszym strajkom. Z wolna zaczęły się jednak krystalizować wartości podtrzymujące 
sam dialog. 

4. Poziom reprezentatywności organizacji nie jest wysoki. Podobnie jest z ich autoryte
tem i możliwością wpływania na zachowania i postawy członków reprezentowanych 
grup. 

5. Wzajemna legitymizacja organizacji jest już stosunkowo wysoka, nie próbują one wza
jemnie wyeliminować się, odsunąć innych od stołu, przy którym prowadzony jest dia
log. Stosunkowo niedawno prowadzone były jednak działania elit kilku organizacji, by 
nie dopuścić do pojawienia się przy stole obrad nowych organizacji, a gdy już one się 
pojawiły, przez pewien czas starano się podważać ich legitymizację. Problem legity
mizacji dotyczy także relacji między rządem a organizacjami społecznymi (niektóre 
z nich, z racji uwikłań politycznych, odejmują np. uprawomocnienie rządu do nego
cjowania paktów społecznych). 

6. Wspólne podzielanie wartości było przez lata wrażliwym punktem dialogu, a brak ta
kich wartości był źródłem braku porozumień społecznych. Pod tym względem sytu
acja się nieco zmienia na lepsze, daleko nam jednak do stanu dialogu hiszpańskiego. 

WNIOSKI 

Europejski społeczny i ekonomiczny rozwój zrównoważony zależy od rozpowszechnienia 
się dialogu społecznego, wzrostu zaufania społecznego w tych krajach, w których nie jest 
ono wysokie, dojrzałości partnerów społecznych, ich skłonności do samoograniczeń, soli
darności społecznej, walki z wykluczeniem i rozszerzaniem się podklas społecznych. Speł
nienie tych, a także wielu innych towarzyszących im warunków, może pozwolić na utrzyma
nie konkurencyjności gospodarki europejskiej. Można wskazać wiele optymistycznych 
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przykładów, gdy związkowcy - zintegrowani w skali europejskiej - wymogli ograniczenia 
żądań placowych pracowników, gdyż zostali przekonani, w ramach dialogu z pracodawca
mi, że inaczej obniży się konkurencyjność przedsiębiorstw, co może łatwo doprowadzić 
do ich bankructw. Są bardzo liczne przykłady, gdy związki zawodowe godzą się na fak
tyczne zawieszanie uprawnień pracowniczych zwartych z przedsiębiorcami układach 
zbiorowych, by dać szansę firmom. 

Są przykłady prospołecznych zachowań zorganizowanych przedsiębiorców, którzy go
dzą się chronić miejsca pracy w zamian za zgodę związków zawodowych na pewne ogra
niczenie zarobków. Aby osiągnąć taki efekt, niezbędne jest jednak spełnienie warunków 
dialogu dojrzałego i osiągnięcie społecznego zaufania. 

Pod tym względem stan spraw w naszym kraju sprawia wrażenie „sytuacji na rozdro
żu". Instytucja dialogu istnieje i, jak sądzę, przekroczyła poziom niezbędnej dojrzałości. 
Istnieje także pewien poziom zaufania społecznego. Zarazem jednak partnerzy społecz
ni nie są jeszcze w stanie zawierać porozumień, które mogłyby gruntować rozwój zrów
noważony. Ściśle biorąc, część partnerów zdaje się osiągać gotowość do podejmowania 
takich wyzwań, jednak są także i inni. Z drugiej strony system polityczny i polityczne eli
ty, a także polska demokracja parlamentarna (proceduralna) dramatycznie traci prestiż 
społeczny i rozszerza się zjawisko anemii. 

Aktualnie polskie społeczeństwo zaczęło manifestować niechęć do elity rządzącej, nie 
tylko do SLD i UP, lecz także do innych partii. Tej niechęci towarzyszyło „wahnięcie" opi
nii i rosnące poparcie dla Samoobrony Andrzej a Leppera. Lepper jest politykiem wytraw
nym, przeszedł kilkunastoletnią szkołę praktycznej polityki i stosuje prosty chwyt propa
gandowy: miało być lepiej, a nie jest. Główną przyczyną nie jest splot obiektywnych prze
szkód, lecz subiektywny grzech elity rządzącej krajem, nowych „onych". 

„Oni" - wedle opinii dużej części Polaków - rozkradają kraj i są źródłem wszelkiego 
zła, o czym nieustannie informuje telewizja i gazety. Wiele wskazuje, że media nie za
wsze odpowiedzialnie towarzyszą trudnemu procesowi transformacji i w efekcie „za
ciemniają" obraz. Powoduje to takie poczucie u dużej części odbiorców komunikatów 
medialnych, że jeśli odsunie się „ich" od władzy i przekaże się ją „nam", społeczeństwu 
(czyli Samoobronie), szybko zostanie zbudowane prosperity, każda rodzina będzie żyła 
dostatnio itd. 

Po kilkunastu latach bezskutecznego zabiegania o poparcie większości Polaków Lepper 
zdaje się je w końcu uzyskiwać. Dlaczego tak się stało? Jednym z ważnych czynników jest 
postępująca destrukcja zaufania społecznego do wszelkich elit i jednoczesne umiejętne 
dystansowanie się przez Leppera od elity politycznej, od nowych „onych". Dla jednej 
czwartej Polaków jest on jednym z „nas". Przypadek Leppera jest wyjątkowo dobrym 
wskaźnikiem zaniku zaufania społecznego do elit politycznych. Nie trzeba być też prze
nikliwym, by przewidzieć, że Samoobrona, w wypadku zdobycia istotnego wpływu na 
rządzenie krajem, musi rychło zawieść nadzieje. 

Ta sytuacja stwarza okazję do demokracji partycypacyjnej, dla instytucji dialogu spo
łecznego. Z danych odnoszących się do dialogu społecznego we Włoszech wynika, 
że kompromitacja elity politycznej, spowodowała tam duży wzrost społecznej roli i pre
stiżu instytucji dialogu społecznego. U nas na razie nie ma takiej możliwości - spotyka 
się ze sobą zbyt niska reprezentatywność, zbyt niski autorytet społeczny, niemożność za
wierania naprawdę istotnych dla kraju paktów społecznych. Optymizm można jednak 
czerpać z faktu, że inaczej niż przed kilkoma latami wszyscy uczestnicy dialogu w Polsce 
zdecydowanie chcą nadal prowadzić negocjacje i deklarują gotowość prowadzenia dal
szych rozmów. 
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Część 2 

Rola kapitału zagranicznego 
i wymiany międzynarodowej 

w stymulowaniu wzrostu 



ROZDZIAŁ VI 

Danuta Hubner 

WPŁYW CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST 
GOSPODARCZY W POLSCE 

Jednoczenie Europy poprzez rozwój i rozszerzenie Unii Europejskiej (UE) jest wiel
kim sukcesem politycznym. Jako ekonomista mam skłonność do myślenia w katego
riach kosztów i korzyści, w tym wypadku warto jednak podkreślić wyjątkowy charakter 
tego historycznego sukcesu, który jeszcze dwadzieścia lat temu był całkowicie niewy
obrażalny. 

Rozszerzenie oznacza nowe możliwości inwestycyjne w Europie. Oznacza również 
ochronę, a w zasadzie przyrost nowych miejsc pracy w Europie poprzez lokowanie części 
procesów wytwórczych tam, gdzie koszty są niższe. Rozszerzenie daje przedsiębiorstwom, 
szczególnie małym i średnim, szansę na pozostanie w Europie zamiast podejmowania 
trudnych i kosztownych decyzji o realokacji na inne kontynenty. 

Realokacja działalności wytwórczej do nowych państw członkowskich będzie dotyczyła 
procesów wytwórczych, które bez rozszerzenia Unii byłyby utracone dla Europy. Ograni
czanie dostępu do rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich jawi się 
w tym kontekście jako krok osłabiający potencjał konkurencyjności gospodarki europej
skiej, szczególnie w warunkach starzejącej się Europy. 

Gospodarka jest, w moim przekonaniu, największym wyzwaniem dla jednoczącej się 
Europy. Musimy stworzyć przedsiębiorstwom europejskim warunki funkcjonowania, któ
re umożliwią utrzymanie i poprawę ich konkurencyjności przy jednoczesnej konieczności 
rozwiązywania wszystkich konsekwencji starzenia się społeczeństwa europejskiego. Rów
nież stosunki Europy ze Stanami Zjednoczonymi pozostają pod silnym negatywnym wpły
wem złej sytuacji ekonomicznej, braku dynamizmu gospodarczego i małej skłonności do 
niezbędnych reform, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i narodowym. 

Rozszerzenie stworzy największy wewnętrzny rynek na świecie, rynek ponad 450 mln 
konsumentów. Powszechność standardów wspólnotowych ułatwi handel. Konsumenci 
odniosą korzyści, bo otworzą się przed nimi znacznie poszerzone możliwości wyboru. 
Znikną ostatnie bariery rynku kapitałowego. 

Liczne badania pokazują skalę wpływu rozszerzenia na dynamikę wzrostu, większą 
w państwach przystępujących, relatywnie mniejszą w gospodarkach obecnych członków 
Unii. Będzie to przede wszystkim wynikiem wzrostu konkurencji i przepływów inwesty
cyjnych, zarówno wewnątrz Unii, jak i spoza niej. 

Polska jako nowe państwo członkowskie Unii jest na pewno miejscem do inwestowa
nia. Polacy stanowią połowę nowych obywateli Unii, a polska gospodarka połowę nowego 
potencjału ekonomicznego. 

Nasze wejście do Unii oznacza lepszą ochronę praw własności, przestrzeganie 
wspólnotowych zasad polityki konkurencji, otwarcie rynków kapitałowych oraz bardziej 
liberalne i przyjazne środowisko dla przedsiębiorców. Większość tych rozwiązań już 
w Polsce funkcjonuje - wynikało to z przestrzegania ustaleń Układu o Stowarzyszeniu 
- ale członkostwo niewątpliwie umocni nasze instytucjonalne i prawne przywiązanie do 
tych zasad. 

Jako państwo członkowskie Unii, Polska będzie częścią strefy wolnego handlu i unii 
celnej, co oznacza wspólną zewnętrzną taryfę celną, jak i usunięcie barier technicznych. 
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Prowadzi to do obniżenia kosztów związanych z dostosowywaniem się do standardów 
technicznych oraz z fizyczną i celną kontrolą. Modernizacja infrastruktury transportowej, 
przyspieszona przez dostęp do funduszy strukturalnych, będzie także prowadzić do dal
szej obniżki kosztów dla przedsiębiorców. Te czynniki będą niewątpliwie miały wpływ na 
strategie korporacyjne. 

Nie ulega wątpliwości, iż Polska utrzyma przez jakiś czas swą przewagę komparatywną 
w postaci niższych kosztów pracy, także w związku z potencjałem tkwiącym we wzroście 
wydajności pracy, a także poziomie wykształcenia. Generalnie, samo przyspieszenie pro
cesu doganiania będzie tworzyło nowe możliwości inwestycyjne. 

Realizacja strategicznego celu Polski, jakim jest przystąpienie do strefy ero w niezbyt 
odległej przyszłości, będzie sprzyjać stabilizacji ekonomicznej i eliminacji ryzyka kurso
wego. Inwestorzy mogą więc oczekiwać rozsądnej polityki makroekonomicznej. Reforma 
finansów publicznych jest nie tylko warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów z Ma
astricht, ale może także wytworzyć oszczędności w wydatkach publicznych, co wraz z ob
niżeniem podatku dla przedsiębiorców, tworzy szanse na wzrost inwestycji. 

Aby jednak w pełni ten potencjał inwestycyjny wykorzystać, dokończenie reform struk
turalnych i sprzyjająca inwestowaniu polityka mikroekonomiczna są koniecznością. Jest 
wiele obszarów działalności publicznej, które nie są objęte prawem i polityką wspólnoto
wą, a które są ogromnie ważne dla przedsiębiorców. Przykładem może być zakres polity
ki państwa dobrobytu, polityka rynku pracy czy bezpośrednich podatków. 

Nie ulega także wątpliwości, iż polskie możliwości rozwojowe będą współtworzone 
przez skłonność innych państw członkowskich, także na poziomie wspólnotowym, do 
kontynuowania reform i radykalnych wysiłków na rzecz budowania konkurencyjności 
i podstaw długookresowego wzrostu w Europie, a w szczególności do zrealizowania re
form objętych procesem lizbońskim. 

LUKA W ROZWOJU MIĘDZY POLSKA A PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UE-15 

W 2002 r. PKB Polski na j ednego mieszkańca wynosił ok. 5000 € według bieżącego kur
su walutowego i ok. 10000€ według parytetu siły nabywczej. W odniesieniu do unijnej 
średniej stanowiło to odpowiednio ok. 20% i 40%. Luka w rozwoju w stosunku do krajów 
obecnej „piętnastki" jest więc bardzo duża. 

Wykres 1 wskazuje, że istnieją poważne różnice między PKB wg bieżących kursów wa
lutowych i PKB w parytecie siły nabywczej. Ten drugi wskaźnik, który bierze pod uwagę 
poziom cen w danym kraju, jest znacznie lepszą miarą poziomu rozwoju gospodarczego 
w porównaniach międzynarodowych. 

Pośród krajów przedstawionych na wykresie największa różnica między PKB nominal
nym a PKB w parytecie siły nabywczej występuje w wypadku PKB Polski (PKB przeli
czone po bieżącym kursie walutowym stanowi tylko ok. 50% PKB w parytecie siły na
bywczej). Jeśli Polska gospodarka będzie się rozwijała dynamiczniej niż gospodarki 
obecnych członków UE, to temu procesowi będzie towarzyszył także szybszy proces 
wzrostu cen. 

Oznacza to, że tzw. konwergencji realnej, która występuje wówczas, gdy stopa wzro
stu gospodarczego kraju o niższym poziomie rozwoju jest większa niż stopa wzrostu kra
jów lepiej rozwiniętych, towarzyszy proces konwergencji nominalnej, przejawiający się 
wyższym poziomem inflacji w kraju doganiającym. Powszechnie znaną próbą wyjaśnienia 
tego zjawiska jest hipoteza sformułowana przez R Samuelsona w 1963 r. i B. Balassę 
w 1964 r. 
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Wykres 1. PKB na 1 mieszkańca w 2002 r. w UE-15, Polsce, USA i Japonii przeliczony według bie
żących kursów walutowych (tys. euro) i według parytetu siły nabywczej (tys. Purchasing Power 
Standards) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych AMECO DG ECFIN 

Efekt Balassy-Samuelsona występuje w sytuacji, gdy szybki wzrost produktywności 
w sektorze dóbr będących przedmiotem obrotu międzynarodowego (wyroby przemysło
we i artykuły rolne), cechujący kraje doganiające, jest większy niż w sektorze dóbr, które 
nie są przedmiotem wymiany (większość usług). 

Wzrost produktywności w sektorze dóbr stanowiących przedmiot obrotu powoduje 
wzrost płac pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Ze względu jednak na presję na 
wyrównywanie płac między sektorami wzrost ten przełoży się także na wzrost płac w sek
torze dóbr nie podlegających wymianie. 

Ze względu na to, że nie towarzyszy mu przyrost produktywności (nie ma zwiększonej 
konkurencji), wzrost płac w tym sektorze powoduje wzrost kosztów i cen, a przez to przy
czynia się do zwiększenia ogólnego indeksu cen. 

Wyjątkową cechą rozszerzenia UE, które objęło Polskę i dziewięć innych, głównie środ
kowoeuropejskich krajów, jest skala luki rozwojowej między nowymi a dotychczasowymi 
członkami. Gdy w poprzednich latach UE otwierała się na ubogie kraje, przeciętnie ich 
poziom dochodu na jednego mieszkańca wynosił wówczas 66,3%' średniej dla państw 
tworzących dzisiejszą UE-15. 

W wypadku obecnego rozszerzenia poziom zamożności krajów przystępujących jest 
znacznie niższy (średnia arytmetyczna dla 8 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej -
ES-W- 53,3%), co zwiększy i tak już duże zróżnicowanie w poziomie rozwoju członków 
UE (wykres 2). Dlatego bez wątpienia to rozszerzenie UE będzie najtrudniejsze, a osta
teczne implikacje dla procesów integracji ekonomicznej 

1 Średnia arytmetyczna. 
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i politycznej wciąż trudne do przewidzenia. Społeczeństwa w krajach przystępujących li
czą, że członkostwo w UE pozwoli szybko zrównać się w poziomie zamożności z krajami 
obecnej „piętnastki". Niestety, nie stanie się to od razu, ponieważ efekty integracji eko
nomicznej powodują odczuwalne skutki dla wzrostu raczej w średnim i długim okresie. 

Ponadto skala luki rozwojowej wymaga długiego ich oddziaływania. Dlatego proces doga
niania, a więc realnej konwergencji w kierunku średniego poziomu zamożności na miesz
kańca, będzie procesem długotrwałym, rozciągniętym na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 

Wykres 2. PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej w momencie wejścia do UE 
w stosunku do średniej UE-15 (UE-15 = 100). Poprzednie i obecne rozszerzenie 

Uwaga: Grecja - 1981 r., Hiszpania - 1986 r., Irlandia - 1973 r., Portugalia - 1986 r; wartości dla ośmiu krajów 
przystępujących z Europy Środkowo-Wschodniej - prognoza na 2004 r. 
Zródlo: opracowanie własne na podstawie danych AMECO 

KONWERGENCJA REALNA I EKONOMICZNE EFEKTY CZŁONKOSTWA 
W UNII EUROPEJSKIEJ 

Według ekonomicznych teorii neoklasycznych, które zakładają m.in. istnienie doskona
łej konkurencji, stałe przychody skali oraz publiczny charakter wiedzy, rozwój integracji 
europejskiej powinien prowadzić do konwergencji realnej. Wśród głównych efektów od
powiedzialnych za ten proces można wyróżnić klasyczne efekty unii celnej2 (efekt kreacji 
i efekt przesunięcia), opisane po raz pierwszy w latach pięćdziesiątych XX w. przez J. Vi-
nera oraz efekty związane z liberalizacją przepływów czynników produkcji. 

Viner przeanalizował ekonomiczne efekty utworzenia unii celnej i wykazał, że mogą 
one zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na handel międzynarodowy i poziom do
brobytu. Zniesienie barier celnych wewnątrz ugrupowania integracyjnego może spowodować 
efekt kreacji handlu. Mało wydajna i droga produkcja krajowa jest zastępowana przez import 
wydajniejszych producentów z pozostałych krajów unii celnej, a zaoszczędzone zasoby 

2 Utworzenie unii celnej polega na zniesieniu barier celnych między krajami ugrupowania integracyjnego 
i przyjęciu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec importu z państw trzecich. 
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mogą zostać wykorzystane w produkcji dóbr, w których dany kraj się specjalizuje. Jednak
że, temu zwiększającemu dobrobyt efektowi, może towarzyszyć efekt przesunięcia han
dlu. Polega on na dyskryminacji państw trzecich, jeśli wspólna zewnętrzna taryfa celna 
nie zostanie odpowiednio obniżona. Jeśli wspólna taryfa celna prowadzi do zmian w do
tychczasowych strumieniach handlu, tak że tania produkcja z krajów trzecich jest zastę
powana przez droższą produkcję z innego kraju unii celnej, to mamy wówczas do czynie
nia z przypadkiem efektu przesunięcia, który może powodować zmniejszenie dobrobytu 
unii celnej. Co więcej, kraje trzecie mogą spodziewać się tego, że na skutek efektu kre
acji i efektu przesunięcia ich szanse na rozwój eksportu na rynki krajów unii celnej zo
staną ograniczone3. 

Według klasycznych teorii zniesienie barier w przepływie czynników produkcji powinno 
powodować przepływ kapitału z krajów bogatych, gdzie jest nadmiar kapitału, ale i jego ni
skie wynagrodzenie do uboższych krajów, które dysponują nadmiarem nisko opłacanej si
ły roboczej, która powinna wędrować w przeciwnym kierunku. Taka realokacja zasobów 
prowadzi do ogólnego wzrostu dobrobytu i wyrównywania się poziomu rozwoju. Może się 
jednak okazać, że do bogatszych krajów przeprowadzą się tylko najlepiej wykształceni oby
watele, nie rozwiązując problemu bezrobocia i niskich płac. „Drenaż mózgów" zmniejsza 
szansę na konwergencję dochodów w obu integrujących się gospodarkach. 

Nowe teorie handlu, których prekursorem jest E Krugman, zakładają istnienie niedo
skonałej konkurencji, wzrastających przychodów skali oraz semipubliczny charakter 
wiedzy. Wskazują one, że integracja ekonomiczna przyczynia się do ogólnego wzrostu do
brobytu. Jednakże przez efekty aglomeryzacji przemysłów integracja może spowodować 
nierówne rozłożenie rezultatów wzrostu efektywności ekonomicznej (dywergencję) -za 
równo w skali państw narodowych, jak i regionów. 

Groźba ograniczenia spoistości wewnętrznej przez nierównomiernie działające efekty 
integracji ekonomicznej zmusiła państwa UE do wprowadzenia sterowanej na poziomie 
ponadnarodowym polityki spójności, która jest obok Wspólnej Polityki Rolnej najważniej
szą polityką UE o charakterze redystrybucyjnym4. 

Nowe teorie handlu stanowią podbudowę do badań efektów utworzenia Jednolitego 
Rynku Europejskiego, którego zręby ustanowiono w latach 1986-92 r. Jednolity rynek 
w dziedzinie swobody przepływu towarów oznaczał likwidację barier innych niż cła (para-
taryfowych i pozataryfowych) w postaci odmiennych standardów technicznych, fizycznych 
i administracyjnych kontroli na granicach czy braku wzajemnego dostępu do krajowych 
rynków zamówień publicznych. Zwiększenie konkurencji na krajowych rynkach na skutek 
zniesienia barier pozataryfowych zmusza przedsiębiorstwa, które do tej pory były chronio
ne przed zagraniczną konkurencją barierami fizycznymi i technicznymi, do zwiększenia 
efektywności i obniżenia marż cenowych (nadwyżki cen ponad koszt krańcowy). 

Nadmierne marże cenowe są niedobre dla gospodarki z kilku powodów. Niski poziom 
konkurencji i towarzyszące temu wysokie marże cenowe powodują zmniejszenie nadwyżki 
konsumenta. Zwiększenie konkurencji w sektorach o dużej sile rynkowej producentów 
(monopole, oligopole, konkurencja monopolistyczna) prowadzi do obniżenia cen i zwięk
szenia produkcji, z pożytkiem dla konsumentów i firm w pozostałych sektorach. Jako że mo
dele konkurencji niedoskonałej najczęściej występują w sektorach dostarczających dobra 
pośrednie (np. energię) i dobra inwestycyjne (maszyny i urządzenia, sprzęt transporto
wy), zniesienie barier technicznych i fizycznych powoduje obniżenie kosztów produkcji dla 

3]oergensen J.G., Luethje T., Schroeder P.J.H, Trade: The Workhorse of Integration, w: Hansen J.D. 
(red.), European Integration, An Economic Perspectwe, Oxford Universi(y Press, 2001, s. 121. 
Wydatki na politykę spójności wynoszą obecnie ponad 40% ogółu wydatków budżetu UE. 
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producentów z pozostałych sektorów (szczególnie w sektorach, gdzie dominują małe 
i średnie firmy). Wysokie marże cenowe pozwalają także funkcjonować na rynku przed
siębiorstwom nieefektywnym. Większa konkurencja zmusza je bądź do poprawy konku
rencyjności, np. poprzez wdrażanie nowych technologii i zwiększenie nakładów na bada
nia i rozwój, bądź do opuszczenia rynku. To ostatnie zjawisko powoduje, że poziom kon
centracji w sektorach na rynku krajowym rośnie, co przekłada się na większą możliwość 
specjalizacji i rozłożenie kosztów stałych przedsiębiorstw na większą liczbę jednostek 
produkcji (korzyści skali). 

Jednocześnie wzrost poziomu koncentracji nie oznacza remonopolizacji, ponieważ 
zmienia się geograficzny zakres działania firm. Nie operują już one tylko na krajowym 
rynku, ale na europejskim, na którym muszą s"tawić czoła konkurencji, podobnym do sie
bie byłym monopolistom i oligopolistom. Spadki udziału.w rynku krajowym przedsię
biorstwa wynagradzają sobie zwiększonym udziałem na rynkach eksportowych w ramach 
Jednolitego Rynku Europejskiego5. 

EKONOMICZNE EFEKTY INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA - SZACUNKI 
EX ANTĘ 

Popularną metodą wpływu efektów integracji z Unią Europejską jest metoda symulacji 
z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. Algorytm takiego badania jest relatywnie 
prosty, tym niemniej przeprowadzenie go w praktyce nastręcza wiele trudności. Po 
pierwsze, badacz musi skonstruować tzw. rozwiązanie bazowe (baseline scenańo), które 
zakłada kontynuację dotychczasowych trendów rozwojowych i brak dodatkowej ingeren
cji w kształtowanie się procesów gospodarczych. Po drugie, należy skonstruować scena
riusz członkostwa, zawierający założenia dotyczące podstawowych makroekonomicznych 
efektów integracji. Krokiem trzecim jest porównanie wyników uzyskanych z modelu 
w wyniku symulacji z wynikami uzyskanymi w rozwiązaniu bazowym. W ten sposób uzy
skane różnice w wielkościach ekonomicznych (np. stopa wzrostu PKB, inflacja, bezrobo
cie) można przypisywać skutkom integracji z UE6. 

Tabela 1 zawiera krótki przegląd symulacji makroekonomicznych skutków integracji, które 
pojawiły się w ostatnich latach w światowej literaturze ekonomicznej. Scenariusze bazowe 
(prognoza rozwoju sytuacji w wypadku braku rozszerzenia, nie tylko o Polskę, ale i o inne kra
je regionu), oparte są na ekstrapolacji dotychczasowych trendów w gospodarce polskiej i in
nych gospodarkach regionu. Szacunki efektów integracji naszego kraju z UE wskazują, 
że Polska osiągnie większy dobrobyt będąc członkiem UE niż pozostając poza tą organizacją. 

Według badań A.M. Lejour, RA de Mooj i R. Nahuis PKB Polski w roku 2020 będzie 
większy o 8,7% w scenariuszu członkostwa niż w scenariuszu bazowym, bez rozszerzenia 
(największe odchylenie od scenariusza bazowego pojawia się w pierwszej dekadzie człon
kostwa, później różnica ta stopniowo wygasa)7. 

Holenderscy ekonomiści badali jedynie efekty handlowe utworzenia unii celnej i jedno
litego rynku. Jeśli chodzi o swobodę przepływu czynników produkcji, analiza ogranicza 
się do prognozy efektów liberalizacji przepływu siły roboczej. Nie ujmowane są także 
efekty związane z transferami z budżetu UE. 
5 UKIE, Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, kwiecień 2003, s. 58. 

Orłowski WM., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, Metody. Modele. Szacunki, 
Warszawa, CASE, 2000, s. 22. 

7 Lejour A.M., de Mooij RA, Nahuis R., EU Enlargment: Economic Implications for Countries and Industries, 
artykuł przedstawiony na trzeciej dorocznej konferencji European Trade Study Group, Bruksela, 
14-16 K 2001. 



WPŁYW CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ... 105 

Tabela 1. Przegląd symulacji makroekonomicznych skutków integracji 

Autorzy 

Leyour, de Mooij mi 
Nahius (2001) 

Breuss (2002) 

Typ modelu 

model równowagi 
ogólnej Worldscan 

Oxford Economic Fo-
recasting - model 
makroekonomiczny 
dla gospodarki świa
towej 

Horyzont symulacji 
i scenariusz bazowy 

do 2020, scenariusz 
bazowy oparty na 
prognozach Banku 
Światowego do 
2010 r.,ekstrapolo-
wany do 2020 r., 
zakładany średnio
roczny wzrost PKB 
w Polsce: 4,6% 

2001-10, scenariusz 
bazowy oparty na 
prognozach Oxford 
Economic Foreca-
sting, zakładający 
brak rozszerzenia oraz 
adaptacyjną politykę 
ekonomiczną zorien
towaną na stabilność 
cen w Eurolandzie 
I dyscyplinę fiskalną 
zgodną z Paktem Sta
bilności 1 Wzrostu 

Główne założenia 
dotyczące korzyści 
i kosztów 

efekty handlowe 
z przystąpienia do unii 
celnej i niższej wspól
nej taryfy celnej 

efekty handlowe 
związane z przystą
pieniem do jednolite
go rynku - likwida
cja pozataryfowych 
barier w handlu, 
szczególnie barier 
technicznych 

efekty związane 
z przepływem sity 
roboczej 

rozszerzenie o Pol
skę, Węgry i Czechy 
w 2005 efekty han
dlowe wynikające 
z likwidacji istnieją
cych barier celnych 
i kosztów handlo
wych 

efekty jednolitego 
rynku: 
zwiększona efektyw
ność (korzyści skali) 
i większa konkurencja 
cenowa 

efekty związane 
z swobodą się czyn
ników produkcji: 

napływ bezpośre
dnich inwestycji 
zagranicznych 

migracje siły robo
czej 

transfery z budżetu 
UE 

Wyniki dla Polski -
wzrost PKB (odchy
lenia od scenariusza 
bazowego na końcu 
okresu symulacji) 

+ 4,3% 

+5,8% 

-1,4% 

Razem: +8,7% 

(wszystkie efekty 
średnio dla lat 
2008-10) 

+2,47% 

+2,07% 

+0,45% 

-0,12% 

+3,15% 

Razem: +8,02% 
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F. Breuss dochodzi do podobnej konkluzji, twierdząc na podstawie swojej symulacji, 
że poziom bogactwa w Polsce w 2010 będzie większy o 8,02% w wypadku przystąpienia 
do UE Polski, Czech i Węgier w 2005 niż w scenariuszu bazowym bez rozszerzenia8. 
Co ciekawe, austriacki ekonomista upatruje źródeł największych korzyści w transferach 
z budżetu UE. Zaskakująco nisko F. Breuss oszacował natomiast wysokość efektów zwią
zanych z liberalizacją rynków czynników produkcji. 

KONWERGENCJA REALNA W UNII EUROPEJSKIEJ 
Empiryczne metody badania zbieżności poziomu dochodów obejmują analizę beta (/?) 

i sigma (a) konwergencji. Konwergencja beta zachodzi wtedy, gdy biedniejsze kraje 
w okresie t-n wykazują wyższe stopy wzrostu gospodarczego od krajów bogatszych. Współ
czynnik beta jest estymowanym współczynnikiem kierunkowym prostej, o równaniu: 

[PKB (t) /PKB (t-n) ]= stała +j3[PKB (t-n)] 

Dane o PKB na jednego mieszkańca w PPS w latach 1960-2002'' przedstawione dla 14 
krajów UE (bez Luksemburga) świadczą o zachodzącej realnej beta konwergencji. Kra
je uboższe w 1960 r.: Portugalia, Grecja, Hiszpania, Irlandia - wykazywały w przedziale 
do 2002 r. znacznie wyższe stopy wzrostu niż państwa najbogatsze w 1960 r.: Szwecja, 
Dania i Wielka Brytania. Kwestią otwartą, będącą przedmiotem badań empirycznych, 
jest to, jak wielki wkład w realną konwergencję mają efekty integracji ekonomicznej. 

Pojęcie sigma konwergencji pochodzi od symbolu, którym zazwyczaj oznacza się najpo
pularniejszą miarę zmienności - odchylenie standardowe. Zbieżność dochodu per capita 
powinna objawiać się zmniejszającym się odchyleniem standardowym tej cechy w popu
lacji państw UE. Najlepszym sposobem pokazania sigma konwergencji jest przedstawie
nie w czasie tzw. współczynnika zmienności (coefficient of variatiori), który oblicza się 
dzieląc odchylenie standardowe przez średnią cechy w populacji. 

Dane dla lat 1960-97 dotyczące wskaźnika zmienności PKB na jednego mieszkańca w kra
jach dzisiejszej UE-15 są trudniejsze do analizy. Na koniec rozpatrywanego okresu, a więc 
w 1997 r., współczynnik zmienności był niższy niż na początku, tj. w 1960 r. - dokonał się po
stęp w sigma konwergencji, a część tego zjawiska z całą pewnością wyjaśniają efekty znane 
z teorii neoklasycznych. Natomiast można zauważyć, że od mniej więcej początku lat osiem
dziesiątych XX w. do polowy lat dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło przejściowe odwrócenie 
trendu spadkowego. W tych danych można doszukiwać się wpływu realizacji programu Jed
nolitego Rynku Europejskiego, którego efekty, jak już wyżej zaznaczono, mogą prowadzić do 
aglomeryzacji i nierównomiernego podziału efektów wzrostu efektywności gospodarczej. 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SZYBKOŚĆ KONWERGENCJI W KRAJACH 
KOHEZYJNYCH UE-15 

Dane na temat konwergencji beta w latach 1960-2002 przedstawione na wykresie 3 
pokazują, że najbiedniejsze kraje UE zbliżyły się poziomem dochodu do bogatszych 
8 Breuss E, Conseąuences of EU Enlargement for Macroeconomic Stability in Euroland, artykuł przedstawiony 

na International Conference on Policy Modeling „EcoMod2002", Universite Librę de Bruxelles, 4-6 VII 2002 
9 Spośród obecnej „piętnastki" tylko 6 krajów - założycieli EWG w pełni uczestniczyło w okresie 1960-2002 
w procesie integracji europejskiej. Natomiast nie można abstrahować od faktu, że większość dzisiejszych 
krajów członkowskich wcześniej członkami EFTA. EWG i EFTA łączyła umowa o utworzeniu strefy wolnego 
handlu. 
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partnerów z UE. Wyniki poszczególnych krajów są bardzo zróżnicowane. Grecja osiągnę
ła najmniejszy sukces w pomnażaniu dochodu z 1960 r. (wartość faktyczna jest znacznie 
poniżej teoretycznej wynikającej z regresji). Niekwestionowanym liderem konwergencji 
realnej jest Irlandia. Wykres 4 pozwala bardziej szczegółowo prześledzić proces kon-
wergebncji realnej w tzw. krajach kohezyjnych. 

Wykres 3. Beta konwergencja w Europie w latach 1960-2002 
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Wykres 5. PKB na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej w Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Ir
landii w latach 1967-2002 w stosunku do unijnej średniej (UE-15 = 100) 

Uwaga: Pogrubioną linią zaznaczono okres członkostwa w UE/EWG 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych AMECO DG ECFIN oraz Czyżewski AB., 
Orłowski W. M., Zienkowski L., Macroeconomic Costs and Benefits ofPoland's Membership in the EU: Analy
sis and Evaluation, w: Costs and Benefits of Polands Membership in the European Union, Centrum Europejskie 
Natolin, Warszawa 2003 

Z analizy wynika, iż w czasie członkostwa w UE: 
- PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej 

dla krajów obecnej UE-15 zwiększył się w wypadku Irlandii od przystąpienia do UE 
w 1973 r. z poziomu 62,1% do poziomu 117,8% w 2001 r. 

- Taki sam wskaźnik w odniesieniu do Grecji obniżył się od momentu przystąpienia do 
UE z poziomu 70,2% do 64,7% w 2001 r., a więc w istocie Grecja nie uczyniła postępu 
w konwergencji realnej. 

- W Portugalii PKB na jedengo mieszkańca według parytetu siły nabywczej wzrósł z po
ziomu 55,4% w 1986 r. do 69,1% średniej dla obecnych członków UE w 2001 r. 

- Hiszpania zmniejszyła lukę rozwojową o ponad 10 punktów procentowych, ponieważ jej 
przeciętny mieszkaniec w 2001 r. wyprodukował dobra i usługi warte 84% produkcji hi
potetycznego przeciętnego mieszkańca UE-15, podczas gdy w 1986 r. - roku przystą
pienia do UE - było to tylko 73,3%. 
Dobre wytłumaczenie rozbieżności w wynikach konwergencji realnej podaje w swoich 

pracach WM. Orłowski. Jego zdaniem, członkostwo w UE powoduje zasadnicze zmiany 
w makroproporcjach rozwoju biedniejszych krajów ugrupowania, głównie na skutek swo
body przepływu czynników produkcji. Przede wszystkim, zmiany są widoczne w struktu
rze bilansu płatniczego. Zwiększa się skala importu zagranicznych oszczędności w for
mie prywatnego kapitału i transferów oficjalnych z budżetu UE z tytułu uczestnictwa 
w unijnych politykach. W ten sposób zwiększa się dodatnie saldo transferów kapitałowych 
i rezerwy walutowe, czemu jednocześnie towarzyszy umocnienie waluty, zmniejszenie 
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konkurencyjności eksportu, wzrost importu i w rezultacie pogorszenie salda obrotów bie
żących bilansu płatniczego. Zwiększony napływ zagranicznego kapitału prywatnego i pu
blicznego powoduje wzrost popytu krajowego10. 

Zwiększająca się nadwyżka w bilansie obrotów kapitałowych powoduje aprecjację real
nego kursu walutowego11. Napływający kapitał z jednej strony powiększa podaż pieniądza 
krajowego i przez to powoduje presję na wzrost poziomu cen (a w rezultacie płac i kosz
tów produkcji), z drugiej zaś przepływając przez rynek walutowy spowalnia tempo dewa
luacji lub powoduje aprecjację nominalnego kursu. Jeśli procesowi temu towarzyszy 
błędna polityka krajowa, szczególnie w odniesieniu do polityki fiskalno-budżetowej, kraj 
może stać się ofiarą „choroby holenderskiej", której symptomem jest długotrwała utrata 
konkurencyjności zewnętrznej (na skutek aprecjacji realnego kursu) i spowolnienie 
wzrostu. 

Oczywiście aprecjacja kursu i strukturalny deficyt handlowy nie są złem samym w so
bie. Najważniejsze jest, w jaki sposób zostanie wykorzystany napływający kapitał prywat
ny i publiczny. Jeśli zostanie on przeznaczony przede wszystkim na wzrost inwestycji 
w gospodarce, w tym na import maszyn i urządzeń, które pozwolą na trwały wzrost wy
dajności pracy, niwelujący negatywny efekt aprecjacji kursu, stanie się on czynnikiem 
przyspieszającym konwergencję realną. 

Przystąpienie do UE oraz związane z tym zwiększenie napływu kapitału prywatnego 
i transferów publicznych z budżetu UE stwarzają ogromną pokusę, by oszczędności te 
nie uzupełniały oszczędności krajowych, ale by je zastępowały. Krajowe podmioty mogą 
wówczas więcej przeznaczać na konsumpcję. Takie postępowanie poprzez zwiększenie 
konsumpcji, głównie importowanych towarów, przyniesie krótkotrwałe podniesienie po
ziomu życia, ale doprowadzi do „choroby holenderskiej", która ograniczy długookresowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego. 

Czy napływ zagranicznego kapitału będzie czynnikiem przyspieszenia wzrostu, czy 
stanie się ciężarem dla gospodarki zależy głównie od polityki państwa. Najważniejszymi 
w tym względzie politykami są polityka fiskalno-budźetowa oraz polityki służące przycią
ganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Potrzeby inwestycyjne firm działających w krajach „emerging markets" zazwyczaj prze
kraczają poziom oszczędności, którymi dysponują gospodarstwa domowe, co jest źródłem 
nierównowagi na rynku kapitałowym i wysokiej ceny kapitału. Wysoka realna stopa procen
towa powoduje przyciąganie kapitału zagranicznego, przede wszystkim w formie inwestycji 
portfelowych. Nierównowaga na rynku kapitałowym może być mniejsza, jeśli prócz 
gospodarstw domowych, także sektor finansów publicznych generuje dodatkowe oszczęd
ności (nadwyżki budżetowe). Luźna polityka budżetowa powoduje zwiększenie nierówno
wagi na tym rynku (zwiększa się cena kapitału). Wzrost deficytu budżetowego powoduje 
przede wszystkim wzrost konsumpcji zbiorowej i indywidualnej (wydatki inwestycyjne to za
zwyczaj niewielki ułamek struktury wydatków budżetu), co dzieje się kosztem wypychania 
inwestycji prywatnych, które nie mogą konkurować w wynagrodzeniu kapitału i poziomie 

Czyżewski A.B., Orłowski WM., Zienkowski L., Macroeconomic Costs andBenefits ofPoland's Membership 
in the EU: Analysis and Evaluation, w: Costs and Benefits of Poland s Membership in the European Union, 
Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003, s. 15. 

11 Poziom realnego kursu walutowego = [ (poziom cen krajowych w okresie 2/poziom cen krajowych w okresie 
1): (poziom cen u partnerów handlowych w okresie 2 / poziom cen u partnerów handlowych w okresie 1) ]: 
(nominalny kurs walutowy w okresie 2 / nominalny kurs walutowy w okresie 1). Realna aprecjacja (wyliczona 
z formuły wartość większa od jedności) oznacza, że relacja cen krajowych do cen zagranicznych rośnie szyb
ciej niż kurs nominalny (czyli szybciej niż odbywa się jego nominalna deprecjacja). Zmiana realnego kursu 
walutowego jest miarą zmian konkurencyjności produkcji krajowej względem zagranicznej. Aprecjacja ozna
cza zmniejszenie konkurencyjności, deprecjacja odwrotnie. 
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ryzyka z budżetem państwa. Co więcej, wpływające do gospodarki oszczędności 
zagraniczne, które służą pokryciu deficytu budżetowego, powodują efekt uboczny w po
staci nominalnej i realnej aprecjacji kursu walutowego. Dlatego luźna polityka budżeto
wa przyczynia się do „choroby holenderskiej". 

Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu „choroby holenderskiej" jest mała efektywność 
wykorzystania napływającego kapitału prywatnego i publicznego. Ogólnie obserwowa
nym zjawiskiem jest mniejsza efektywność inwestycji publicznych od inwestycji prywat
nych. Dlatego struktura bilansu płatniczego, w której udział inwestycji prywatnych jest 
zdecydowanie wyższy od transferów oficjalnych, jest korzystniejsza od tej, w której gros 
przepływów kapitałowych i bieżących stanowią tylko transfery z budżetu UE. Ponadto, 
doświadczenia kryzysów finansowych lat dziewięćdziesiątych XX w. wskazują, że najko
rzystniejszą i najbezpieczniejszą dla kraju biorcy formą przepływu kapitału są bezpo
średnie inwestycje zagraniczne. W odróżnieniu do inwestycji portfelowych, ich transfer 
nie oznacza tylko przepływu kapitału finansowego, ale wiąże się z nim także transfer tech
nologii, umiejętności menedżerskich, know-how, itd. Napływ inwestycji bezpośrednich 
powoduje w dłuższym okresie unowocześnienie struktur gospodarczych, przyczyniając 
się do wzrostu wydajności oraz zmniejszenia cenowej elastyczności popytu zagraniczne
go, co z nawiązką wynagradza koszt w postaci realnej aprecjacji kursu walutowego. Inwe
storzy portfelowi w mniejszym stopniu są zainteresowani długotrwałymi podstawami 
wzrostu kraju, w którym ulokowali swoje oszczędności. Krótkoterminowa stopa zwrotu jest 
dla nich najistotniejszym czynnikiem decyzji inwestycyjnej. Dlatego bardzo często gros in
westycji portfelowych jest lokowane w instrumenty dłużne sektora publicznego, które słu
żą finansowaniu deficytów budżetowych. Ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
„choroby holenderskiej" można uzyskać przez zbilansowaną politykę budżetową, ograni
czającą podaż publicznych instrumentów dłużnych, zmianę struktury wydatków publicz
nych w kierunku prowzrostowym (inwestycje w kapitał fizyczny i ludzki) i zapewnienie od
powiedniej efektywności ekonomicznej inwestycji publicznych finansowanych ze środków 
UE oraz politykę skierowaną na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Aby wyjaśnić różnice krajów kohezyjnych w postępach w konwergencji realnej, w tym 
momencie warto przywołać weryfikację statystyczną, którą przeprowadził WM. Orłowski. 
Zostały wybrane zmienne, które mogły mieć wpływ na różnicę tempa wzrostu gospodar
czego Grecji, Hiszpanii i Portugalii w stosunku do 4 największych gospodarek UE. 
Tabela 2 zawiera współczynniki korelacji między zmiennymi. 
Zacieniowana kolumna pokazuje korelację między różnicą tempa wzrostu („nadwyżką") 

krajów przystępujących do UE i tempem wzrostu w największych gospodarkach UE 
(UE-4), a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi. Współczynniki korelacji staty
stycznie istotne powinny przekraczać poziom 0,4. 

Statystycznie istotny dodatni związek między nadwyżką tempa wzrostu a udziałem 
inwestycji w PKB oraz ujemny związek z relacją spożycia (konsumpcji) do PKB potwier
dza wnioski o konieczności wykorzystania transferów kapitałowych do zwiększenia inwe
stycji. Brak statystycznie istotnego związku nadwyżki ze zmienną zerojedynkową człon
kostwa w UE, świadczy o tym, że nie ma automatyzmu w doganianiu bogatszych państw 
członkowskich przez samo członkostwo w UE. Podobnie nie odnotowano istotnego wpły
wu transferów z budżetu UE na tempo realnej konwergencji. Analiza przeprowadzona 
przez Orłowskiego wskazuje także, że deficyt bilansu obrotów bieżących, bilans handlo
wy i wzrost wolumenu eksportu były także obojętne dla tempa realnej konwergencji. 

Obniżający tempo wzrostu PKB w relacji do UE-4 wzrost relacji spożycia do PKB był zwią
zany z luźną polityką fiskalną (współczynnik korelacji udziału spożycia w PKB i deficytu 
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budżetowego jako procent PKB wyniósł aż 0,92). Wzrost deficytu budżetowego w wypad
ku krajów budżetowych powodował zmniejszenie relacji inwestycji do PKB, co potwier
dza tezę o wypieraniu inwestycji prywatnych przez zwiększone prokonsumpcyjne wydat
ki publiczne. Co ciekawe, istnieje także silny dodatni związek między wielkością transfe
rów z budżetu UE a wzrostem spożycia i deficytem budżetowym. Potwierdza to przy
puszczenia, że nadmierna skala transferów stanowi ogromną pokusę do wzrostu deficy
tu budżetowego. Orłowski dochodzi do konkluzji, że brak udowodnionego dodatniego 
związku między tempem realnej konwergencji a transferami każe sądzić, że przekrocze
nie rozsądnej skali transferów owocujące zwiększeniem deficytu może wywrzeć wręcz 
niekorzystny wpływ na wzrost PKB12. 

Grecja, która odnotowała najmniejszy postęp w konwergencji realnej, padła ofiarą wła
snej błędnej polityki wewnętrznej. Rząd grecki, tuż po wejściu do UE, zdecydował się na 
nacjonalizację dużej części gospodarki, co nie zachęcało zagranicznych inwestorów do 
wyboru Grecji jako lokalizacji inwestycji. Co więcej, zagraniczni i krajowi inwestorzy by
li odstraszani przez niestabilne warunki makroekonomiczne (wykres 6), a w szczególno
ści dwucyfrową inflację, ściśle związaną z opisaną poniżej ekspansją fiskalną. 

Wykres 6. Zmiana rocznego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wycentrowana na 
rok przystąpienia do UE (rok przystąpienia = 100) 

Źródio: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD 

Transfery z budżetu UE na realizację polityki rolnej i inwestycje infrastrukturalne sub-
stytuowały wydatki dokonywane przez budżet Grecji przed 1981 r. Wraz z przystąpieniem 
do UE zwiększyła się też wiarygodność gospodarki greckiej na międzynarodowych ryn
kach finansowych, przez co władze uzyskały łatwiejszy dostęp do oszczędności zagra
nicznych, którymi pokrywano rosnący deficyt budżetowy (deficyt budżetu stanowił śred
nio 8,8% PKB w latach 1981-83 oraz 12,2% PKB w latach 1984-86). 

Wolne środki, powstałe w wyniku zastąpienia wydatków krajowych wydatkami budżetu 
UE oraz zagraniczny kapitał portfelowy zostały przeznaczone na ambitne programy 

Orłowski W M., op. cit., s. 145. 
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pomocy społecznej, wzrost emerytur i zasiłków dla bezrobotnych, co wydatnie zwiększy
ło skalę konsumpcji. 

Te działania relatywnie zmniejszyły skalę inwestycji, a tym samym zmniejszyły szanse na 
dynamiczny rozwój w przyszłości. Na niekorzyść Grecji w latach osiemdziesiątych XX w. 
działała także ówczesna struktura budżetu UE, w której dominowały instrumenty Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR), windujące ceny produktów rolnych i dochody rolnicze. Greccy rolni
cy wykorzystali środki płynące z budżetu UE na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, na
tomiast nie wykorzystywali wsparcia WPR na modernizację gospodarstw lub na rozwój dzia
łalności pozarolniczej. Projekty związane z realizacją unijnej polityki regionalnej były 
prowadzone nieudolnie przez administrację publiczną, a poziom ich efektywności pozo
stawiał wiele do życzenia. Zdaniem Orłowskiego, Grecja jest przykładem kraju, który 
przeczy powszechnemu mniemaniu, że uzyskanie maksymalnej skali wsparcia z fundu
szy strukturalnych jest najlepszą formą zdyskontowania członkostwa w UE13. 

WSKAZÓWKI DLA POLSKIEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ PŁYNĄCE Z DOŚWIADCZEŃ 
PAŃSTW KOHEZYJNYCH 

W pierwszych latach członkostwa polskiej gospodarce nie będzie groziła utrata konku
rencyjności związana z transferami publicznymi z budżetu UE, podobna do tej, której 
doświadczyła Grecja w latach osiemdziesiątych XX w. Wynika to z następujących przesła
nek: Po pierwsze, analiza pakietu finansowego uzgodnionego w Kopenhadze sugeruje, 
że skala transferów netto w pierwszych latach członkostwa w rozliczeniach z budżetem 
UE będzie stosunkowo niewielka. Będzie rosła z poziomu ok. 0,5% PKB w 2004 r. do 1% 

PKB w 2006 r. Presja na aprecjację realną złotówki (a po wejściu Polski do strefy euro 
presja inflacyjna) z powodu napływu środków z budżetu UE będzie zatem dość ograni
czona. Jednakże z upływem czasu, wielkość transferów będzie stopniowo rosła. 

Komunikat Komisji Europejskiej Building Our Common Future z 10 II 2004 r., stano
wiący propozycję kształtu ram finansowych UE na lata 2007-13, wskazuje, że Polska mo
że być największym beneficjentem wspólnego budżetu i to pomimo sugestii, by utrzymać 
ograniczenie maksymalnej wysokości zobowiązań dla kraju członkowskiego z tytułu po
lityki spójności do 4% PKB rocznie. 

Po drugie, doświadczenia greckie powinny być analizowane przez pryzmat obecnie 
obowiązujących przepisów dotyczących wykorzystania środków UE. Od 1988 r. 
obowiązuje zasada dodatkowości, która zabrania substytucji krajowych wydatków 
środkami z budżetu UE z tytułu polityki spójności. Wykorzystanie środków polityki 
spójności jest poddawane szczegółowej kontrolii ewaluacji ex post. 

Nastąpiła także ewolucja instrumentów WPR. Stopniowo odchodzi się od interwencji 
rynkowych i dopłat bezpośrednich w kierunku zwiększania środków na strukturalny rozwój 
obszarów wiejskich. Mimo to, zadaniem polskich władz w przyszłości będzie konty
nuowanie działań służących zapewnieniu maksymalnej efektywności ekonomicznej 
inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE. 

Kluczowe znacznie w tym zakresie będzie miała sprawność administracji publicznej, 
a także kontrola społeczna nad wykorzystaniem środków. Zagrożenia płynące ze strony 
procesów politycznych, niski poziom dialogu społecznego, szczególnie na najniższych 
szczeblach władzy, mogą negatywnie wpłynąć na efektywność ekonomiczną inwestycji ze 
środków polityki spójności. 

Orłowski W M., op. cit, s. 141 
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Wykres 7. Wzrost PKB w Polsce i pozycja sektora finansów publicznych według ESA'95 

Realnym zagrożeniem w Polsce może stać się nadmierna realna aprecjacja waluty, je
śli w przyszłości nie uda się ograniczyć rosnącej nierównowagi finansów publicznych, 
a polskie papiery skarbowe będą się cieszyły dużym zainteresowaniem zagranicznych in
westorów portfelowych, zachęconych zmniejszeniem ryzyka na skutek przystąpienia Pol
ski do UE. Szacunki wyników w 2003 r. i prognozy na 2004 r. wskazują, że możemy mieć 
do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której ożywieniu gospodarczemu będzie towarzy
szyć zwiększenie deficytu sektora finansów publicznych. W ostatnich dwóch latach po
garszającej się sytuacji fiskalnej towarzyszyła nominalna i realna deprecjacja kursu walu
towego. Trudno przewidzieć jednak, jak długo taka tendencja się utrzyma. 

Przystępując do UE, Polska stanie się także członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej 
(UGiW) z derogacją. Wprawdzie nie przyjmiemy od razu wspólnej waluty, ale będziemy 
zobowiązani do działań przybliżających nasz kraj do wypełnienia fiskalnych i walutowych 
kryteriów z Maastricht. Następstwem członkostwa w UGiW z derogacją jest objęcie 
przepisami Paktu Stabilności i Wzrostu, z wyłączeniem sankcji za nieprzestrzeganie dys
cypliny fiskalnej. W praktyce będzie to oznaczało udział w mechanizmie koordynacji po
lityk gospodarczych, czyli obowiązek przedkładania notyfikacji fiskalnych i programów 
konwergencji. 

W świetle powyższych konstatacji na temat czynników konwergencji w krajach kohe
zyjnych, można przyjąć, że nie ma sprzeczności między konsolidacją fiskalną i utrzy
mywaniem zrównoważonej lub nadwyżkowej pozycji budżetowej a szybkim wzrostem 
gospodarczym. Wręcz przeciwnie, rozważna polityka fiskalna może pomóc w zmaksy-
malizowaniu korzyści członkostwa, które objawią się zwiększonym napływem kapitału 
prywatnego i transferów z budżetu UE. Reforma finansów publicznych będzie sprzyjać 
podniesieniu stopy inwestycji w gospodarce. 

Konsolidacja fiskalna musi opierać się na zmianie mechanizmów mikroekonomicz
nych. Kluczem do jej sukcesu jest zwiększenie zatrudnienia. Obecnie stopa zatrudnienia 
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Wkres 8. Stopa zatrudnienia w krajach UE-25 w 2002 r. 

Źródło: Eurostat, Wskaźniki strukturalne Strategii lizbońskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD 
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definiowana jako odsetek zatrudnionej populacji w wieku produkcyjnym ledwie przekra
cza 50%. Polska wypada pod tym względem najgorzej spośród 25 państw rozszerzonej 
UE (wykres 8). Zwiększenie zatrudnienia nie będzie możliwe, jeśli nie zostaną osłabio
ne demotywujące do podjęcia legalnej pracy mechanizmy polityki społecznej (łatwy do
stęp do świadczeń rentowych, zasiłki przedemerytalne itd.) i rynku pracy (niezróżnico-
wana w skali kraju płaca minimalna). Muszą zostać także zmniejszone pozapłacowe 
koszty płacy, co pociąga za sobą konieczność obniżenia transferów społecznych. Porów
nania międzynarodowe wykazują, że Polska przeznacza na politykę społeczną znacznie 
więcej niż kraje o podobnym poziomie zamożności (wykres 9). Niezwykle trafną diagno
zę patologii obecnej polityki społecznej oraz propozycje reform przedstawiło Minister
stwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w raporcie pt. Racjonalizacja wydatków pu
blicznych w Polsce przez poprawę wybranych transferów socjalnych z września 2003 r. 
Reformy składające się na pakiet, który określa się „planem Hausnera", są formą realiza
cji Strategii lizbońskiej w Polsce. Uczestnictwo Polski w realizacji Strategii lizbońskiej 
pozwoli nam czerpać wzorce z rozwiązań innych krajów UE. Paradoksalnie, mimo znacz
nych różnic w poziomie rozwoju, obecni i nowi członkowie UE będą musieli rozwiązywać 
bardzo podobne problemy, takie jak niski poziom zatrudnienia czy niewydolność syste
mu zabezpieczenia społecznego w obliczu starzenia się społeczeństw. 

WNIOSKI 

Wejście Polski do UE będzie się wiązało z likwidacją pozostających jeszcze barier han
dlowych, utworzeniem unii celnej. Towarzyszyć temu będą efekty zwiększające dobrobyt 
- efekt kreacji handlu i efekt przesunięcia handlu. Polska i pozostałe kraje przystępują
ce liczą, że na większą skalę niż do tej pory zadziałają efekty związane z liberalizacją 
przepływów czynników produkcji, które doprowadzą do zwiększającej dobrobyt i wyrów
nującej poziom rozwoju realokacji zasobów. Integracja ekonomiczna, przyczyniając się 
do ogólnego wzrostu dobrobytu, przez efekty aglomeryzacji może spowodować nierów
nomierne rozłożenie efektów wzrostu efektywności. Jeśli Polska nie stanie się atrakcyj
nym miejscem koncentracji przemysłów o wysokiej wartości dodanej, efekty utworzenia 
Jednolitego Rynku Europejskiego mogą spowolnić tempo konwergencji realnej. 

Weryfikacja danych empirycznych na temat beta i sigma konwergencji wskazuje, 
że w UE ma miejsce konwergencja realna. Analiza tempa konwergencji w poszczegól
nych biedniejszych krajach UE wskazuje jednak na bardzo duże zróżnicowanie w tym 
obszarze. Niezaprzeczalnym liderem w tym względzie jest Irlandia. Najmniejszy postęp 
odnotowała Grecja. Przez błędną politykę wewnętrzną w latach osiemdziesiątych XX w., 
przede wszystkim fiskalną, nie udało się w rozsądny sposób zagospodarować potencjal
nych korzyści związanych z napływem zagranicznego kapitału prywatnego i transferami 
z budżetu UE. Niestety, środki te nie prowadziły do wzrostu wydajności, ponieważ de 
facto nie przeznaczono ich na cele inwestycyjne, lecz na krótkowzroczne zwiększanie 
konsumpcji. Realna aprecjacja waluty, wynikająca z dodatniego salda przepływów kapita
łowych bilansu płatniczego, powodowała utratę konkurencyjności, zdrowych w innych 
warunkach, przedsiębiorstw. Uzyskanie maksymalnej skali transferów z budżetu UE nie 
jest gwarancją zdyskontowania członkostwa. 

Wypracowano wiele unijnych reguł, które chronią przed marnotrawieniem szans związa
nych z członkostwem dla zaspokojenia krótkookresowych interesów w polityce wewnętrznej. 
Fiskalne kryteria zbieżności, potrzebne do wejścia do strefy euro, oraz Pakt Stabilności 
i Wzrostu chronią przed zbytnią rozrzutnością rządów, które uzyskają ułatwiony dostęp 



118 DANUTA HUBNER 

do oszczędności zagranicznych. Klauzulą ochronną przed substytucją krajowych wydat
ków inwestycyjnych środkami z budżetu Unii jest zasada dodatkowosci. Kolejne reformy 
polityki rolnej odchodzą od wspierania cen i dochodów rolników, co w wielu przypadkach 
powoduje zwiększenie wydatków konsumpcyjnych, w kierunku rozwoju obszarów wiej
skich, co sprzyja rozwojowi inwestycji - głównie w rolnictwo proekologiczne i rozwój sek
tora usług na terenach rolniczych. Aby zmaksymalizować korzyści członkostwa w UE, na
leży przeprowadzić reformę finansów publicznych. Nie jest ona możliwa bez poważnych 
zmian w polityce społecznej i polityce rynku pracy. Drogowskazem w tym względzie są 
cele Strategii lizbońskiej. Zadaniem rządu powinna być także troska o odpowiednią efek
tywność ekonomiczną nowych, publicznych inwestycji. 

Członkostwo w UE automatycznie nie przyspiesza konwergencji realnej, ale w kombi
nacji z właściwą polityką wewnętrzną może pomóc Polsce szybciej zamknąć lukę rozwo
ju w stosunku do bogatszych krajów UE. 
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ROZDZIAŁ VII 

Grzegorz Wojtowicz 

WPŁYW WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ NA WZROST GOSPODARCZY 
(PERSPEKTYWA DŁUGOOKRESOWA) 

UWAGI WSTĘPNE 

Niniejsze opracowanie jest poświęcone roli wymiany międzynarodowej w gospodarce 
polskiej. Z analizy historycznej wynika niedostateczna adaptacja Polski do przemian za
chodzących w handlu światowym. Powstają jednak nowe warunki, na które składają się: 
powrót Polski do gospodarki rynkowej, integracja z Unią Europejską( UE) i spodziewa
ne przystąpienie do strefy euro w nieodległej przyszłości. Długookresowe efekty wymia
ny mogą sprzyjać niwelowaniu różnicy w poziomie rozwoju Polski i krajów zachodnio
europejskich. Niezbędne jest jednak uruchomienie procesów permanentnych przemian 
i dostosowań makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Wymaga tego maksymaliza
cja korzyści płynących z międzynarodowej wymiany gospodarczej, w szczególności 
zwiększenie jej udziału w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. 

POLSKA W WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ. ANALIZA HISTORYCZNA 

Stosunki z otoczeniem 

Sytuacja polityczna, jaka ukształtowała się w końcowym okresie I wojny światowej, 
umożliwiła odrodzenie państwa polskiego w listopadzie 1918 r. Terytorium Polski nie by
ło jeszcze określone, wymuszało to kontynuowanie działań wojennych. Dopiero w marcu 
1923 r. mocarstwa zachodnie uznały granice Polski. Krótka granica morska właściwie do
piero po zbudowaniu portu w Gdyni efektywnie służyła wymianie z zagranicą. Przez 
całe niespokojne dwudziestolecie międzywojenne Polska była postrzegana jako tymcza
sowe państwo położone między Niemcami i Rosją, z czym wiązano zwiększone ryzyko 
prowadzenia interesów handlowych i finansowych. 

Po drugiej II światowej zniszczenia na ziemiach polskich oceniano jako równowartość czte
roletniego dochodu narodowego z 1938 r. Polska znalazła się w strefie wpływów Związku So
cjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Państwo zastąpiło regulacyjne mechanizmy 
rynkowe według wzoru radzieckiego. Zrezygnowano z pomocy amerykańskiej i ograniczono 
współpracę handlową i finansową z Zachodem. Sytuację tę zmieniła nieco polityczna „od
wilż" od 1957 r. Zwrot w kierunku Zachodu, a oznaczający zaciąganie kredytów zachodnich, 
nastąpił na początku lat siedemdziesiątych XX w. Zadłużenie doprowadziło do kryzysu. Od 
początku lat osiemdziesiątych ciężar długu, rosnący wskutek niespłacanych odsetek, dławił 
gospodarkę i paraliżował rozwiązywanie podstawowych kwestii ekonomicznych. Dopiero 
1989 r. przyniósł wydarzenia, które ostatecznie zburzyły wcześniejszy układ sił w świecie. 
Zmiany polityczne umożliwiły rynkową transformację i wyjście gospodarki z zapaści. W1991 r. 
Polska podpisała układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. W 1994 r. rozpo
czął się wieloletni proces, którego celem było członkostwo w UE. Wówczas też uregulo
wano sprawy spłat długu zagranicznego z głównymi wierzycielami, co umożliwiło dopływ 
kapitału. W grudniu 2002 r. zakończono negocjacje w sprawie członkostwa w UE, 
a w czerwcu 2003 r. społeczeństwo w referendum wyraziło akceptację dla integracji z Europą. 



122 GRZEGORZ WOJTOWICZ 

W takich warunkach w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat odbywała się wymiana mię
dzynarodowa Polski w zakresie zasobów produkcyjnych (pracy i kapitału) i produktów 
(towarów i usług). 

Migracje ludności 

Należy przypomnieć, że przed pierwszą wojną światową z ziem polskich do krajów za
morskich i zachodnioeuropejskich wyjechało około 3,5 mln osób. Po I wojnie światowej 
w wyniku repatriacji do Polski przybyło 1,2 mln osób, a wskutek wychodźstwa wyjechało 
0,4 mln osób. Od połowy lat dwudziestych do końca okresu międzywojennego saldo mi
gracji wykazywało przewagę emigrantów rzędu 0,6 mln osób. 

Po II wojnie światowej wyemigrowało około 2,5 mln osób i około 1,5 mln osób imigro-
wało. Kolejne fale migracji objęły: 
- w końcu lat pięćdziesiątych XX w. około 250 tys. repatriantów ze Wschodu, 
- wyjazdy do Niemiec około 560 tys. osób w ramach akcji łączenia rodzin, 
- wyjazdy około 100 tys. ludności żydowskiej, 
- inne ruchy migracyjne, które zamknęły się przewagą emigracji rzędu 350 tys. osób. 

Zatem do 1990 r. wszystkie fale dały saldo z przewagą emigracji w liczbie 760 tys. osób. 
Po 1990 r. odnotowano około 300 tys. wyjazdów i około 100 tys. przyjazdów. 

Jeśli pominąć ruchy po obu wojnach światowych, będące skutkiem zmian granic, to 
przebieg migracji przedstawiał się następująco: 
-w okresie Drugiej Rzeczypospolitej emigracja netto obejmowała przeciętnie rocznie 

około 50 tys. osób, 
- w Polsce Ludowej natężenie wyjazdów netto obniżyło się do około 20 tys. osób rocznie, 

co bez wątpienia było związane z silnymi ograniczeniami wyjazdów, 
-w Trzeciej Rzeczypospolitej nastąpił dalszy spadek wyjazdów netto do około 15 tys. 

osób rocznie, przy czym czynnikiem hamującym mobilność ludzi były zapewne ograni
czenia wjazdów do wielu krajów. 

Ruchy kapitału 

Historię ruchów kapitału trzeba ściśle wiązać z ewolucją zdolności akumulacyjnej kra
ju i sytuacją polityczną. 

W końcu 1922 r. kapitał zagraniczny w Polsce sięgał kwoty 600 mln USD, a polskie na
leżności zagraniczne wynosiły około 100 mln USD. Akumulacja stanowiła około 7% do
chodu narodowego. Przed wielkim kryzysem udało się pozyskać kapitały zagraniczne, 
które powiększyły pasywa do sumy 1200 mln USD i aktywa (głównie rezerwę monetarną) 
do 240 mln USD. 

Potem doszło do odpływu kapitału rzędu 700 mln USD, co zmniejszyło pasywa o po
nad 30% i rezerwę monetarną o ponad 60%. Ożywienie gospodarki w końcu okresu mię
dzywojennego spowodowało wzrost zdolności akumulacyjnej do około 16% dochodu 
narodowego, co ograniczyło zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny. 

Korzyści majątkowe od kapitału zagranicznego powodowały odpływ dewiz rzędu 
1-1,5% dochodu narodowego. Odpływ ten w około 60% kompensowały przekazy zagranicz
ne, niemal w całości obejmujące transfery od emigrantów. Po wojnie akumulacja początko
wo nie przekraczała 15% dochodu narodowego, od 1950 r. przewyższała 20%, a od połowy 
lat sześćdziesiątych - 25%. Do 1970 r. napływ kapitału zagranicznego był skromny i wyno
sił około 1,8 mld USD. Odsetki od kredytów wynosiły tylko 0,3% dochodu narodowego. 
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Kolejna faza forsownego uprzemysłowienia w latach siedemdziesiątych XX w. powięk
szyła akumulację nawet do około 37% dochodu narodowego, a dopływ kapitału zagranicz
nego wzrósł do 22,6 mld USD. Odsetki od kredytów przekroczyły 4% dochodu narodo
wego. Od początku lat osiemdziesiątych dług zagraniczny rósł z 24,1 mld USD do 
40,8 mld USD wskutek dopisywania niespłaconych odsetek. Dopiero w końcu 1994 r. do
szło do porozumienia z wierzycielami, co umożliwiło częściową redukcję zobowiązań 
i ustalenie wieloletniego harmonogramu spłat. 

Postępy w transformacji gospodarki i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europej
skiej spowodowały dopływ kapitału w latach 1995-2003 w kwocie około 79 mld USD. 
Odsetki i inne dochody netto (wypłaty) stanowiły około 1,2% PKB i były w pełni kompen
sowane nadwyżką w pozycji transferów. Akumulacja w relacji do produktu krajowego 
brutto kształtowała się w sposób dość zróżnicowany w poszczególnych latach (od 18,5% 
do 24,9%). Strumienie inwestycji zagranicznych ukształtowały natężenie procesów inwe
stycyjnych i prywatyzacji, a także zapotrzebowanie na pożyczki przez sektor finansów pu
blicznych; w końcu 2003 r. (dane szacunkowe): 
- bezpośrednie inwestycje zagraniczne sięgały kwoty 52 mld USD, 
- inwestycje portfelowe przekraczały 27 mld USD, 
-pozostałe inwestycje (głównie kredyty) wynosiły około 51 mld USD. 

Zatem całkowite zaangażowanie kapitału zagranicznego wynosiło około 130 mld USD. 
Polskie aktywa zagraniczne osiągnęły poziom około 57 mld USD, z tego rezerwa dewizo
wa chroniąca wymienialność złotego 34 mld USD. 

Wymiana towarowa 

W okresie międzywojennym względy równowagi zewnętrznej i przeciwdziałanie odpły
wowi rezerwy monetarnej nakazywało maksymalizację eksportu oraz ograniczanie defi
cytu (osiąganie nadwyżki) w bilansie handlowym. Po wojnie gospodarka cierpiała na 
chroniczny deficyt, a nadwyżki w bilansie handlowym zdarzały się rzadko, głównie wsku
tek ograniczania importu. Od takiego postępowania odstąpiono w latach siedemdziesiątych 
XX w. Nastąpiła eksplozji importu. Kryzys zadłużenia powstały w latach osiemdziesiątych 
wymusił uzyskiwanie nadwyżek i drastyczne zmniejszanie importu. Na początku lat dzie
więćdziesiątych w efekcie przebudowy struktury gospodarki, przy wsparciu kapitałów 
zagranicznych, odnotowano pogarszającą się relację wpływów z eksportu do wypłat za 
import i niepokojący wzrost deficytu obrotów bieżących. Poprawa stanu gospodarki, jaką 
odnotowano pod koniec lat dziewięćdziesiątych odsunęła zagrożenia, które mogłaby spo
wodować nierównowaga zewnętrzna. 

W okresie międzywojennym eksport rósł do 1929 r., w czasie kryzysu wyraźnie się 
zmniejszył wskutek spadku wolumenu i głębokiego spadku cen. Potem nieco wzrósł, ale 
jego wartość w złotych w 1938 r. stanowiła tylko 42% wartości eksportu z 1929 r. W wy
wozie dominowały surowce i żywność, a udział maszyn, urządzeń i środków transportu 
wynosił zaledwie 1,3% (w 1938 r.). Eksport artykułów w stanie daleko posuniętej obrób
ki ograniczał się do około 15% w 1938 r. Główni odbiorcy (Niemcy, Anglia, Szwecja, Wło
chy i Stany Zjednoczone) nabywali 60% całego eksportu, zaś na rynek wschodni (ZSRR) 
szło 0,1% wywozu. 

W Polsce Ludowej eksport zmienił strukturę towarową i geograficzną. W 1980 r. do 
krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) kierowano 53% eksportu. 
Z 47% pozostałego wywozu 35% odbierały kraje zachodnie (w tym Europejska Wspólno
ta Gospodarcza 21%), a 12% kraje rozwijające się. Aż 83% eksportu stanowiły wyroby 
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przemysłu i obiekty budowlane sprzedawane głównie do krajów RWPG. Na paliwa i ener
gię przypadało 14%, a na produkty rolne i leśne 3% całego wywozu. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła radykalna przebudowa struktury dostaw 
w ujęciu rodzajowym i w przekroju kierunkowym. Produkty przetwórstwa przemysłowe
go zwiększyły swój udział w eksporcie do 48% w 2003 r. z 37% w 1992 r., a maszyny, urzą
dzenia i sprzęt transportowy odpowiednio do 37% z 30%. W tym samym czasie zmalał 
udział surowców i paliw do 7% z 20% oraz towarów rolno-spożywczych do 8% z 13%. 
W 2003 r. wywóz do krajów rozwiniętych gospodarczo stanowił 75% całości (w tym do UE 
69%), 19% eksportu odbierały kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a pozostałe 6% kra
je rozwijające się. 

Procesy restrukturyzacji oraz duży import techniki i technologii wykształciły w warun
kach otwartej gospodarki rynkowej dojrzały już sektor eksportowy. Zgodnie z tendencja
mi światowymi rozpoczęła się na większą skalę specjalizacja w produkcji wielu wyrobów 
z tych samych gałęzi przemysłu, które rozwinęli główni partnerzy handlowi. Umożliwiło 
to dynamiczny wzrost eksportu towarów. Zmiany wartości eksportu (w cenach bieżących 
w miliardach USD) ujawniają skomplikowaną ewolucję polskiego sektora eksportowego 
(tabela 1): 

Wymiana usług 

Wymianę usług w pełnym zakresie rejestruje bilans płatniczy. Z zestawień obrotów 
usługowych wynika, że ich eksport tradycyjnie był większy od importu. Nadwyżkę zapew
niały zwłaszcza usługi transportowe i niekiedy podróże zagraniczne. Rozmiary eksportu 
usług były stosunkowo skromne w porównaniu z eksportem towarów, co wynika z nastę
pującego zestawienia (tabela 2). 

W latach 1998-2002 przychody z tytułu usług wahały się, wykazując raczej stagnację 
niż tendencję wzrostową. Do wahań tych przyczyniły się zmienne przychody z podróży 
zagranicznych, w dużej części związane z przyjazdami w celach handlowych. W 2002 r. 
z ogólnej kwoty 10 mld USD podróże zagraniczne dały 43% przychodów, 33% przypada
ło na usługi transportowe i 24% na pozostałe usługi. 

Nadwyżkę przychodów nad rozchodami zapewniały usługi transportowe (1,5 mld 
USD) i podróże zagraniczne (1,1 mld USD) oraz, zaliczone do pozostałych, usługi bu
dowlane (0,2 mld USD). Jednocześnie sporą przewagę rozchodów nad przychodami 
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(1,9 mld USD) notowano głównie w usługach handlowych (pośrednictwo, doradztwo, 
księgowość, usługi inżynieryjne), a także w dziedzinach praw autorskich i licencji, infor
matyki oraz ubezpieczeń. Skłania to do stwierdzenia, że przy dobrych wynikach w eks
porcie usług tradycyjnych występuje duża przewaga zagranicy wyrażająca się w imporcie 
usług nowoczesnych. 

Wyniki wyścigu gospodarczego 

Zmiany pozycji Polski w gospodarce światowej w ostatnich dziesięcioleciach przedsta
wia tabela 3. 

PKB liczony według siły nabywczej, zwiększał się w opisywanym okresie w tempie 
2,2% rocznie. Spowodowało to dwukrotny spadek udziału Polski w produkcie światowym. 
Ostatnio udało się ustabilizować ten udział na poziomie 0,8%. Z 12 miejsca Polska prze
sunęła się na 24 pozycję, tracąc dystans zwłaszcza do wielu emerging markets. 

Wzrost dochodu na osobę według siły nabywczej był dość powolny, o czym decydował 
przez pewien czas czynnik demograficzny. Roczne tempo w całym opisywanym okresie wy
niosło tylko 1,7%. W stosunku do Europy Zachodniej (obejmującej 15 krajów obecnej Unii 
Europejskiej) dochód obniżał się do 1970 r. Potem rozwój na kredyt powstrzymał spadek, 
ale regres w latach osiemdziesiątych sprowadził dochód poniżej jednej trzeciej poziomu za
chodnioeuropejskiego. Poprawa w ostatnich latach oznaczała dojście do 40% w 2003 r. 
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Gospodarka polska nie wykazywała ciągłej tendencji do wzrostu stopnia otwartości. 
W latach trzydziestych XXw. i ponownie w latach osiemdziesiątych XXw. międzynarodo
wa wymiana produktów nie wykazywała zadowalających postępów. Dopiero ostatnie lata 
przyniosły znaczące zmiany. Szacuje się, że w 2003 r. stopień otwartości gospodarki pol
skiej wzrósł do 71%. 

Do początku lat siedemdziesiątych polski eksport stanowił około 1% światowego eks
portu, co wiązało się z dość powolnym rozwojem wymiany w skali globalnej. Stagnacja 
eksportu w Polsce zbiegła się z ekspansją eksportową w świecie, co skutkowało głębokim 
spadkiem udziału i miejsca Polski w eksporcie światowym. Odrabianie zaległości w ostat
nich latach daje już widoczne rezultaty i sugeruje rosnącą rolę eksportu we wzroście go
spodarczym. 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ WYMIANY W DŁUGIM OKRESIE 

Otoczenie Europejskie 

Od maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Dalsza perspektywa to przy
stąpienie do strefy euro, co nastąpi najprawdopodobniej w ostatnich latach obecnej de
kady; dostępne ekspertyzy mówią o większych korzyściach wcześniejszego wprowadzenia 
waluty europejskiej. Korzyści te, jak wiadomo, to przede wszystkim: 
- mniejsze ryzyko destabilizacji makroekonomicznej, 
- większa dostępność do kapitału i mniejszy koszt pozyskania kapitału, 
- eliminacja kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego w ramach strefy euro, 
- większa porównywalność cen i konkurencyjność. 

Przepustkę do strefy euro daje jednoczesne spełnienie pięciu kryteriów (stabilność cen, 
niska długoterminowa stopa procentowa, umiarkowany deficyt budżetowy i dług publiczny 
oraz stabilny kurs walutowy). W wypadku Polski decydującym warunkiem wejścia do strefy 
jest reforma finansów publicznych, od której bezpośrednio zależy poziom deficytu budże
towego i długu publicznego, a pośrednio możliwość spełnienia kryteriów monetarnych. 

Koszty przystąpienia do strefy euro - zamiany narodowego pieniądza na euro oraz 
wkładu do kapitału wspólnego banku centralnego i wspólnych rezerw dewizowych trze
ba zestawić z oczekiwanymi korzyściami dla wzrostu gospodarczego w długim okresie, 
wynikającymi między innymi z ożywienia wymiany. Pozytywny bilans korzyści i kosztów 
sugeruje konieczność podjęcia jednoznacznej decyzji co do terminu wejścia Polski do 
strefy euro. 

Wejście do struktur europejskich oznacza potrzebę nowego ukształtowania stosunków 
z innymi partnerami. Będzie to ważne z punktu widzenia wielu eksporterów, gdyż poza 
rozszerzoną Unię pójdzie około 20% polskiego eksportu - do Rosji i na inne rynki 
wschodnie, do Stanów Zjednoczonych i na inne rynki zamorskie oraz do wielu krajów 
rozwijających się. 

Przepływ osób i kapitału 

Zasada swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej istotnie zmieni warunki po
dróży, zamieszkania i pracy. Wymaga to jednak czasu, bowiem w okresie najbliższych 
siedmiu lat będą jeszcze stosowane pewne ograniczenia. W dłuższym okresie, w miarę 
rozwoju gospodarki i oczekiwanego spadku bezrobocia, zapewne zmniejszy się zaintere
sowanie podejmowaniem pracy w krajach Unii, choć z drugiej strony przypuszczalnie 
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zwiększy się mobilność pracowników. Nie należy jednak chyba spodziewać się skokowych 
zmian w zakresie migracji w stosunku do odnotowanych w ostatnich latach. 

W sferze wymiany zasobów produkcyjnych o wiele większe znaczenie dla Polski mieć 
będzie swoboda przepływu kapitału. Ograniczone oszczędności krajowe, uzupełnione 
spodziewanymi transferami unijnymi, będą wymagać znacznego wsparcia, zwłaszcza 
w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Przepływ towarów i usług 

Wejście do struktur europejskich oznacza przyjęcie zasad swobodnego przepływu to
warów i usług. Zmiany w eksporcie do Unii Europejskiej w okresie ostatnich kilkunastu 
lat wskazują, że polski sektor eksportowy dokonał już poważnych przekształceń, a konty
nuacja tego procesu powinna zagwarantować dużą skalę i ciągłość więzi handlowych. 
Charakterystyka zmian w eksporcie niektórych towarów do UE uzmysławia rozmiary 
przemian i warunki ich realizacji: 
- przy dużym udziale inwestycji zagranicznych (88%) w szybkim tempie powiększał się 

eksport pojazdów drogowych i części do nich, osiągając pięciokrotnie większy udział 
w całym eksporcie niż na początku lat dziewięćdziesiątych (11% wobec 2,2%) i dobry 
poziom konkurencyjności; 

- w przybliżeniu trzykrotnie wzrósł w eksporcie do krajów Unii eksport papieru i wyro
bów z papieru, maszyn mechanicznych, maszyn elektrycznych oraz mebli w następ
stwie dużego udziału inwestycji zagranicznych (60-82%), przy czym łączny udział tych 
towarów wzrósł do ponad 35% z niespełna 13%; papier i meble osiągnęły bardzo dobry 
poziom konkurencyjności, a oba rodzaje maszyn zadowalający. 

Jednocześnie tradycyjne polskie produkty eksportowe zaczęły tracić pozycję. Paliwa, że
lazo, drewno, warzywa i nawozy, przy ograniczonym udziale inwestycji zagranicznych 
i raczej pogarszającej się konkurencyjności, zmniejszyły swój łączny udział w wywozie do 
Unii Europejskiej do około 13% z ponad 25%. Wyroby przetworzone w sumie stanowiły 
ostatnio około 85% eksportu do UE, przy 57% na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 

Udział produktów nieprzetworzonych zmalał odpowiednio do 15% z około 43%. Nie 
oznacza to, że eksport osiągnął już wysoki poziom technologiczny. Obserwacje transferu 
technologii prowadziły do wniosku, że w grę wchodzą technologie lepsze niż dotychczas 
stosowane w Polsce, ale głównie wycofywane w krajach nabycia, gdzie są zastępowane 
przez nowocześniejsze. Sytuacja w tym zakresie może zmienić się na bardziej korzystną 
w miarę rozwoju niektórych dziedzin i dalszej poprawy ich pozycji konkurencyjnej. 

Zmiany, które wystąpiły w ostatnich latach, stworzyły w sumie zadowalającą sytuację 
z punktu widzenia dalszego funkcjonowania polskich eksporterów na europejskim ryn
ku. Wydaje się, że mniej korzystna jest pozycja Polski w dziedzinie usług. Tradycyjnie 
można liczyć na transport i turystykę, a także usługi budowlane. Natomiast usługi nowo
czesne, związane z prawami autorskimi, licencjami, doradztwem prawnym i podatkowym 
lub pośrednictwem handlowym, a także informatyką, finansami i ubezpieczeniami, po
zostają w tyle za silną konkurencją zagraniczną. Zmiany wydają się być w tej sferze kwe
stią długiego czasu. 

GOSPODARKA I WYMIANA W LATACH 2004-40 

Na podstawie dostępnych prognoz oraz dotychczasowego przebiegu procesów gospo
darczych w Polsce i innych krajach - z zastrzeżeniem, że z długim okresem związane są 
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liczne źródła niepewności - możliwe jest nakreślenie przyszłego obrazu gospodarki pol
skiej i jej wymiany z zagranicą. 

Dla okresu do 2040 r. można przyjąć przeciętne tempo wzrostu PKB w wysokości 4% 
rocznie. Popyt krajowy będzie rósł w podobnym tempie, przy czym akumulacja szybciej 
(około 5,4%), a spożycie wolniej (około 3,5%). Eksport (6,1% rocznie) nieznacznie prze
wyższy tempo importu (około 6%). Dynamika procesów gospodarczych będzie zapewne 
większa w okresie do 2020 r. i słabsza w następnym dwudziestoleciu. Porównanie obu 
okresów zawiera tabela 4. 

W porównaniu ze wzrostem w tempie 4,2% w ciągu ostatnich dwunastu lat (1992-2003) 
przyspieszenie do 4,5% w okresie kolejnych siedemnastu lat (2004—20) wydaje się możli
we. Rosnące oszczędności krajowe, transfery unijne i napływ kapitału zagranicznego 
(głównie inwestycji bezpośrednich), zwłaszcza po przystąpieniu do strefy euro, umożliwią 
realizację programu inwestycyjnego w sferze infrastruktury oraz sektorach produkcyjnych 
i usługowych. Tempo inwestowania wpłynie na szybsze tempo wzrostu importu niż ekspor
tu, przy czym działanie w warunkach swobody przepływu towarów i usług oraz, z czasem, 
posługiwanie się walutą europejską stworzą nowe impulsy do szybkiego rozwoju eksportu. 
Stopień otwartości gospodarki, mierzony sumą eksportu i importu, dojdzie do 100% PKB. 
Co prawda, ponownie wzrośnie deficyt obrotów handlowych, ale transfery unijne poprawią 
bilans obrotów bieżących, a wejście do strefy euro praktycznie wyeliminuje barierę finan
sowania. Wzrost gospodarczy, rozwój sektora usług, zmiany sytuacji demograficznej po 
2010 r. oraz rosnąca swoboda przepływu osób, szczególnie od początku następnej dekady, 
stworzą szanse radykalnej obniżki stopy bezrobocia w kolejnej dekadzie do około 7% 
w 2020 r. Szybszy niż przeciętnie w Unii wzrost gospodarczy, wspomniane zmiany demo
graficzne oraz stopniowe zmiany w relacjach cen pozwolą na istotne zbliżenie poziomów 
dochodu na osobę w Polsce i Unii. Zmiany rzędu 1 punktu rocznie podniosą dochód do 
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około 57% średniej unijnej. W latach 202CM-0 należy spodziewać się, po osiągnięciu dość 
wysokiego zaawansowania rozwoju gospodarki, pewnego zwolnienia tempa wzrostu, stabi
lizacji udziału akumulacji w PKB i wolniejszego tempa wymiany z zagranicą. 

W tej ostatniej kwestii można spodziewać się odwrócenie proporcji wzrostu - wolniej
szego wzrostu importu w warunkach niższego tempa wzrostu inwestycji oraz szybszego, 
w stosunku do importu, wzrostu eksportu w sytuacji rozbudowanego potencjału wytwór
czego, wolniejszego wzrostu popytu krajowego i utrwalonej skłonności do aktywnego 
funkcjonowania na rynkach zagranicznych. Jest prawdopodobny zanik deficytu (lub po
jawienie się nadwyżki) w obrotach handlowych. Stopień otwartości gospodarki może 
dojść do około 150%. Zmiany demograficzne i rozwój usług pozwolą zapewne utrzymać 
na niskim poziomie stopę bezrobocia. Kontynuacja tendencji zaistniałych w poprzednim 
okresie umożliwi przyrost dochodu na osobę zmniejszający dystans do Unii o 1 punkt 
rocznie, a łącznie do poziomu 77% średniej unijnej w roku 2040. Pomyślna realizacja za
prezentowanego scenariusza, zależna w dużym stopniu od przebiegu wymiany między
narodowej - napływu kapitału, wzrostu eksportu i importu oraz swobody przepływu pra
cy w niezbędnym zakresie - umożliwi niwelowanie różnic w rozwoju i poziomie życia, 
które dzisiaj tak bardzo oddzielają Polskę od Unii Europejskiej. 

Wymaga to wielu działań ze strony polityki gospodarczej: 
- polityki strukturalnej, która powinna usuwać ograniczenia w funkcjonowaniu mecha

nizmów rynkowych, a także realizować program promocji Polski w świecie; 
-polityki fiskalnej, od której zależy dyscyplina finansów publicznych, kształtowanie wa

runków zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz funkcjonowanie instytucji i in
strumentów wspierających eksport; 

- polityki monetarnej (prowadzonej samodzielnie do czasu przystąpienia do strefy euro), 
od której zależy stabilność pieniądza. 
Na szczeblu mikroekonomicznym, jak uczy doświadczenie, potrzebne są strategie cią

głej restrukturyzacji dostosowującej produkty do wymagań rynku i działania marketin
gowe zapewniające odpowiednią obsługę tych produktów. 

Konkretne rekomendacje dla polityki gospodarczej i uczestników wymiany 
międzynarodowej narzucają reguły europejskie dotyczące przepływu osób, kapitału, 
towarów i usług oraz zmienna sytuacja rynkowa ze sprzyjającą koniunkturą lub - wręcz 
przeciwnie - dekoniunkturą. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Witold Małecki 

IMPLIKACJA KONWERGENCJI WALUTOWEJ DLA TEMPA WZROSTU 
GOSPODARCZEGO 

WPROWADZENIE 

Z dniem 1 V 2004 r. Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej (UE). Jednocze
śnie Polska stanie się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), ale z tzw. de
rogacją. Oznacza to odroczenie członkostwa w UGiW do czasu spełnienia przez Polskę 
warunków określonych w traktacie z Maastricht, przy czym realizowana w Polsce polity
ka gospodarcza powinna być ukierunkowana na ich realizację. Nie rzadziej niż raz na dwa 
lata władze UE będą oceniały postępy Polski w dążeniu do UGiW. Termin uzyskania fak
tycznego członkostwa w UGiW wciąż nie jest zatem znany. 

Konwergencja walutowa - rozumiana zarówno jako proces stopniowego zbliżania się 
do zastąpienia złotego przez euro i, następnie, jako osiągnięcie już tego stanu (uzy
skanie faktycznego członkostwa w UGiW) - będzie miała rozliczne implikacje dla 
tempa wzrostu gospodarczego. Te właśnie zagadnienia są tematem niniejszego opra
cowania. 

SKUTKI CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ 
DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO 

W rozważaniach teoretycznych na temat unii walutowej najczęściej akcentowane są po
zytywne skutki jej utworzenia dla wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich1. 
W szczególności wskazuje się na pojawienie się dodatkowych, w stosunku do wcześniej
szych form integracji, takich jak wspólny rynek, pozytywnych impulsów dla wzrostu go
spodarczego. Najogólniej mówiąc te prowzrostowe impulsy mają wynikać z: 
- zaostrzenia się konkurencji na jednolitym rynku w następstwie intensyfikacji wymiany 

handlowej i kapitałowej, co stwarza warunki bardziej sprzyjające innowacyjności 
i przedsiębiorczości; 

-lepszego dostępu do zasobów czynników produkcji, w tym zwłaszcza do kapitału 
(G. Nosiadekl999). 
Intensyfikacja wymiany handlowej i kapitałowej jest natomiast rezultatem: 

-wyeliminowania ryzyka kursowego w transakcjach handlowych i kapitałowych między 
krajami członkowskimi; 

- obniżenia kosztów transakcji (eliminacja kosztu wymiany walut); 
-wzrostu przejrzystości rynków towarów, usług i kapitału. 

W tych warunkach wzrost wzajemnej wymiany handlowej jest wynikiem znanych efek
tów kreacji handlu i efektów przesunięcia handlu. Powinno to prowadzić do specjalizacji 
produkcji, zaostrzenia konkurencji, podwyższenia stopnia ujednolicenia jej warunków, 
zmniejszenia kosztów produkcji i cen produktów oraz podwyższenia jakości produktów. 

W odniesieniu do rynku kapitałowego krajów członkowskich wzrostowi obrotów powin
ny towarzyszyć w szczególności: 

1 Por.: M.G. Grubel (1977), P. Robson (1984), E Kenen (1995), E De Grauwe (1997), J. Masala (1999). 
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- eliminacja separacji rynków narodowych i ogólny wzrost substytucyjności rozmaitych 
segmentów rynków kapitałowych, prowadzące do wzrostu „głębokości" rynku; 

- i ujednolicenie stopy procentowej; 
- wzrost wachlarza oferowanych produktów finansowych, a zatem i oferowanych możli

wości inwestowania. 
Wymienione wyżej zjawiska powinny sprzyjać wzrostowi stopy inwestycji i - w dłuż

szym okresie - przełożyć się na szybszy wzrost gospodarczy (Nosiadek 1999). Pięciolet
ni dopiero okres funkcjonowania UGiW jest okresem zbyt krótkim, aby mogły powstać 
wiarygodne badania empiryczne, weryfikujące powyższe założenia w odniesieniu do 
UGiW, tym bardziej, że część tego okresu przypada na recesję zarówno na tym obszarze, 
jak i w większości krajów rozwiniętych. Niemniej jednak większość wymienionych wyżej 
efektów wystąpiła bardzo wyraźnie już w pierwszych latach po utworzeniu UGiW. 
W szczególności już w ciągu trzech pierwszych lat nastąpił wzrost wzajemnych obrotów 
handlowych aż o ok. 20%2. 

Znane są jednak również i możliwe negatywne skutki członkostwa w unii walutowej 
dla wzrostu gospodarczego3. Główną przyczyną mogą być tzw. szoki asymetryczne. Są to 
szoki, których doznaje tylko dany, pojedynczy kraj, a nie całość lub przynajmniej więk
szość obszaru unii walutowej. Szoki takie nie mogą być amortyzowane za pomocą poli
tyki pieniężnej i kursowej. Władze unii walutowej nie widzą w takich okolicznościach 
potrzeby dostosowywania swojej polityki pieniężnej i kursowej, a kraj członkowski nie 
dysponuje już tymi instrumentami polityki gospodarczej, gdyż wyzbył się ich przystępu
jąc do unii walutowej. 

Z reguły umiarkowane są również możliwości przeciwdziałania takim szokom przez 
dany kraj za pomocą polityki fiskalnej, gdyż autonomia tej polityki podlega w unii walu
towej większym lub mniejszym ograniczeniom. Skoro zatem szoki asymetryczne nie mo
gą być neutralizowane przez politykę makroekonomiczną, to cały ciężar dostosowania zo
staje przesunięty na sferę mikroekonomiczną. 

Jeśli zaś ceny i płace nie są wysoce elastyczne (zwłaszcza „w dół"), a czynniki produk
cji (w tym zwłaszcza siła robocza) nie są wysoce mobilne, to nieuniknione stają się spa
dek produkcji i wzrost bezrobocia. Tak więc kraj członkowski unii walutowej, który do
znawałby częstych lub silnych szoków asymetrycznych narażony byłby na przewlekłą sta
gnację czy nawet recesję. Innym źródłem zagrożeń dla wzrostu gospodarczego w kraju 
członkowskim unii walutowej może być mała konkurencyjność międzynarodowa jego go
spodarki. 

W tych okolicznościach wyzbycie się suwerennej polityki pieniężnej i kursowej może 
okazać się zdecydowanie niekorzystne. Najczęstszymi przyczynami małej konkurencyj
ności mogą być niedostatki restrukturyzacji przedsiębiorstw przed przystąpieniem do 
unii walutowej lub dokonanie konwersji waluty krajowej na jednolitą walutę unii po wy
raźnie zawyżonym kursie waluty krajowej. 

Literatura ekonomiczna poświęca wiele miejsca analizie czynników przesądzających 
o bilansie korzyści i strat z utworzenia unii walutowej, w tym w szczególności dla długo
falowego wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich. Teoria optymalnego obszaru 
walutowego (OOW) formułuje tzw. realne4 kryteria (warunki) konwergencji walutowej, 
czyli utworzenia unii walutowej na danym obszarze. Istnieją jednak różne interpretacje 
tej teorii. 

2 Por. wypowiedź Richarda Layarda (European 2003). 
3 Por. E Krugman (1986), J. Masala (1999), K. Lutkowski (2003). 
ł W odróżnieniu od kryteriów nominalnych (formalnych). Patrz rozdział drugi niniejszego opracowania. 
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R. Mundell (1961) i R. McKinnon (1963) - uważani za twórców teorii OOW- koncen
trowali się wyłącznie na kryteriach dotyczących efektywności procesów dostosowaw
czych, uruchamianych w gospodarce w sposób samoczynny w następstwie wystąpienia 
szoku asymetrycznego. Geneza zaś samych szoków asymetrycznych pozostawała całko
wicie poza zainteresowaniem tych autorów (Borowski 2000). W tym ujęciu, aby dany 
obszar spełniał kryteria optymalnego obszaru walutowego, musi na nim występować wy
soka mobilność wszystkich czynników produkcji (w tym zwłaszcza siły roboczej) oraz wy
soka elastyczność cen i płac (w tym zwłaszcza „w dół"). Spełnienie tych warunków za
pewni samoczynny i względnie szybki powrót do wyjściowego stanu równowagi w kraju 
dotkniętym szokiem asymetrycznym. 

Z czasem teoria optymalnego obszaru walutowego zaczęła być interpretowana szerzej, 
niż to czynili jej twórcy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie zawsze istnieje pełna jasność, 
czy autorzy proponujący nowe kryteria (warunki) OOW traktują je jako uzupełnienie czy 
jako substytut kryteriów pierwotnych. 

Najpierw E Kenen (1969) zauważył, że neutralizowanie zewnętrznych szoków asyme
trycznych jest znacznie łatwiejsze, jeżeli kraj dotknięty takim szokiem charakteryzuje się 
wysoce zdywersyfikowaną strukturą produkcji i (zwłaszcza) eksportu. Dalsze rozszerze
nie teorii OOW zmierzało w kierunku wskazania warunków, które pozwolą wyeliminować 
źródła szoków asymetrycznych. 

W pierwszej kolejności zajęto się szokami wewnętrznymi. D. Gross i N. Thygesen 
(1998) zwrócili uwagę na znaczenie zbieżności cyklu koniunkturalnego w krajach two
rzących unię walutową. Jeśli zaś chodzi o zewnętrzne szoki asymetryczne, to prawdopo
dobieństwo ich wystąpienia znacznie zmniejsza się, jeśli w krajach tworzących unię 
walutową występuje zbliżona struktura produkcji i eksportu (Borowski 2000). Najdalej 
idąca koncepcja „realnej konwergencji" zakłada wyraźne zmniejszenie rozpiętości do
chodowych między krajami tworzącymi unię walutową (Borowski 2000). Na ogół uważa 
się jednak takie ujęcie za nadmiernie rygorystyczne. 

Do oceny perspektyw spełniania przez polską gospodarkę w momencie przystąpienia 
do UGiW poszczególnych realnych kryteriów konwergencji powrócimy w części trzeciej 
tego opracowania, gdyż będzie to miało istotne implikacje dla wzrostu gospodarczego już 
po akcesji do strefy euro. Innymi czynnikami, które także będą miały wpływ na wzrost go
spodarczy w Polsce po uzyskaniu członkostwa w UGiW, są specyfika tego ugrupowania 
integracyjnego oraz możliwe dalsze kierunki jego ewolucji. 

W pierwszej z tych kwestii wyrażany bywa pogląd (Lutkowski 2003), że mechanizm eu
ropejskiej unii walutowej ma w samej swojej konstrukcji skłonność deflacyjną. Jest to 
spowodowane twardą polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wzo
rowaną w znacznym stopniu na wcześniejszej polityce niemieckiego banku centralnego 
(Bundesbanku), do której dodano rygory fiskalne Paktu Stabilizacji i Wzrostu5. 

Druga część powyższej tezy wydaje się jednak dyskusyjna. Gdyby, tak jak to zakłada Pakt, 
kraje członkowskie UGiW osiągały w okresach dobrej koniunktury gospodarczej nadwyżki 
budżetowe lub przynajmniej równowagę budżetową, to limit 3% PKB dla deficytu budżeto
wego stanowiłby wystarczający margines bezpieczeństwa w okresach gorszej koniunktury. 

Wydaje się zatem, że obecne trudności największych krajów UGiW (Niemiec i Francji) 
ze spełnieniem wymogów Paktu wynikają raczej ze strukturalnych problemów ich gospo
darek. Coraz liczniejsi ekonomiści i politycy w tych krajach zaczynają zresztą zdawać so
bie z tego sprawę. 

s Szerzej na temat Paktu Stabilizacji i Wzrostu patrz E. Wilk (2001). 
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Niemniej jednak ważne zasady Paktu Stabilizacji i Wzrostu zostały ewidentnie złama
ne, co doprowadziło do poważnego kryzysu w UGiW. Istnieje obecnie znaczna niepew
ność zarówno co do przyszłości samego Paktu, jak i wpływu, jaki to będzie miało dla 
funkcjonowania UGiW6. 

PERSPEKTYWY UZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ CZŁONKOSTWA W UNII 
GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ 

Jak wiemy, przystąpienie do UGiW wymaga spełnienia pięciu formalnych kryteriów 
konwergencji (kryteriów z Maastricht), czyli: 
1) co najmniej dwuletnie uczestnictwo we wspólnym mechanizmie kursowym (ERM-2) 

i utrzymanie w tym okresie kursu w „normalnym" przedziale wahań; 
2) inflacja nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią dla 3 krajów Unii 

o najniższej inflacji; 
3) długookresowa stopa procentowa nie wyższa niż 2,0 punkty procentowe ponad średnią 

dla 3 krajów Unii o najniższych stopach procentowych; 
4) deficyt budżetowy (liczony według metodologii UE) nie wyższy niż 3% PKB; 
5) dług publiczny (liczony według metodologii UE) nie wyższy niż 60% PKB. 

Dotychczasowa dyskusja o perspektywach wprowadzenia w Polsce euro opierała się na 
fundamentalnym założeniu, że Polska będzie w stanie spełnić, najpóźniej w 2-3 lata po 
uzyskaniu członkostwa w UE, wszystkie wymienione kryteria konwergencji. Optymizm 
ten umacniały jeszcze informacje o tym, że stosowana przez UE metodologia obliczania 
deficytu budżetowego i długu publicznego jest dla nas korzystna, gdyż daje niższe pozio
my deficytu i długu niż te uzyskiwane za pomocą metodologii obowiązującej w Polsce. Co 
więcej, wyrażane były nadzieje, że kryteria konwergencji dla nowych krajów członkow
skich UE zostaną być może nieco złagodzone7. W związku z tym dyskusja koncentrowa
ła się na kwestii, czy należy dążyć do szybkiego spełnienia kryteriów konwergencji tak, 
aby móc przystąpić do UGiW w najwcześniejszym możliwym terminie, czy też nie nale
ży się aż tak spieszyć i nie przesądzać z góry daty przystąpienia do UGiW, a wcześniej do 
mechanizmu kursowego ERM-28. 

Dyskusja ta stała się już jednak w znacznym stopniu nieaktualna z jednego zasadnicze
go powodu: spełnienie przez Polskę kryteriów konwergencji w najbliższych latach jest 
zupełnie nierealne, a nawet może być bardzo trudne do końca obecnej dekady. Główną 
tego przyczyną jest sytuacja sektora finansów publicznych w Polsce, uniemożliwiająca 
spełnienie kryterium deficytu budżetowego (a być może i niektórych innych kryteriów). 
Drugą przyczyną, jednak o mniejszym ciężarze gatunkowym, jest niechętne stanowisko 
UE wobec szybkiego rozszerzenia strefy euro o nowych członków UE. 

Sytuacja sektora finansów publicznych w Polsce 

Z punktu widzenia spełnienia fiskalnych kryteriów konwergencji istotne są dane o de
ficycie budżetowym i długu publicznym obliczane według metodologii obowiązującej 
w UE (ESA 95). W zasadzie dane te okazują się rzeczywiście korzystniejsze (niższe) od 
6 Szerzej na ten temat patrz H. Bińczak (2004). 
7 W szczególności zakładano możliwość wynegocjowania krótszego niż dwuletnie uczestnictwa w systemie 

kursowym ERM-2. Wcześniej mowa byta również o ewentualnym złagodzeniu kryterium inflacyjnego ze 
względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia silnego efektu Balassy-Samuelsona w nowych krajach 
członkowskich U E. 

8 Szerzej na temat tej dyskusji patrz W. Małecki (2004). 
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tych obliczanych według metodologii dotychczas stosowanej w Polsce9. W wypadku defi
cytu budżetowego różnica ta wynosi-na ogół 1,0-1,5 punktu procentowego. Niemniej jed
nak nawet według metodologii ESA 95 deficyt budżetowy przekroczył 3% PKB w 2001 r. 
i nadal wzrasta. W 2002 r. wyniósł on 4,1% PKB, w 2003 r. najprawdopodobniej 4,2% 
PKB, a na rok 2004 przewiduje się aż 5,7% PKB10. Ponadto unijne biuro statystyczne Eu-
rostat wciąż zajmuje niejednoznaczne stanowisko w kwestii zaliczania Otwartych Fundu
szy Emerytalnych (OFE) do sektora finansów publicznych. Polskie władze rozumieją to 
jako zgodę na taką interpretację i przytoczone powyżej dane obliczone zostały przy włą
czeniu OFE do sektora finansów publicznych. Komisja Europejska jest jednak nadal od
miennego zdania. Oznaczałoby to wzrost deficytu budżetowego rzędu 1,0-1,5 punktu 
procentowego, a zatem do poziomu zbliżonego do tego uzyskiwanego przy dotychczas 
stosowanej w Polsce metodologii. 

Problemy z nadmiernym deficytem budżetowym (i z rosnącym długiem publicznym) 
wynikają w Polsce z ciągłego odkładania radykalnej reformy sektora finansów publicz
nych. Wśród wielu słabości tego sektora za najważniejsze trzeba uznać dwie. Pierwszą są 
nadmierne, w stosunku do potencjału gospodarczego Polski, wydatki socjalne." 

Drugą stanowi ustawowe usztywnienie znacznej części tych wydatków socjalnych. Zre
formowanie finansów publicznych jest zresztą niezbędne nie tylko dlatego, aby móc speł
nić fiskalne kryteria konwergencji. Rozdęte wydatki socjalne znacznie podnoszą koszty 
siły roboczej paraliżując tym samym siły rynkowe w gospodarce. Jest to jednym z powo
dów wysokiego bezrobocia i stanowić będzie barierę długofalowego wzrostu gospodar
czego. Ponadto nadmierny deficyt budżetowy może, od pewnego momentu, okazać się 
niemożliwy do sfinansowania, co grozi kryzysem finansów publicznych, a w jego następ
stwie być może również kryzysem walutowym i załamaniem gospodarki. 

Jeszcze w maju 2003 r. wicepremier G.W Kołodko zakładał w swoim Programie Napra
wy Finansów Rzeczypospolitej spełnienie budżetowego kryterium konwergencji w 2006 r. 
(Program 2003), ale było to uzależnione od natychmiastowego wdrożenia jego programu 
reform, a nawet w takim przypadku wydawało się dość trudne do osiągnięcia. Obecny wi
cepremier Jerzy Hausner zakłada z kolei w opracowanej we wrześniu 2003 r. średnio
okresowej strategii fiskalnej do 2006 r. oraz w swoim programie reformy finansów pu
blicznych spełnienie kryteriów z Maastricht do 2007 r. (deficyt budżetowy w 2007 r. miał
by wynieść 2,6% PKB; Program 2003). Nawet jednak przy najkorzystniejszym przebiegu 
wydarzeń znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się spełnienie kryterium deficytu 
budżetowego dopiero w 2008 r. Sceptycyzm podyktowany jest co najmniej kilkoma wzglę
dami. Po pierwsze, w chwili pisania niniejszego tekstu (początek lutego 2004 r.) program 
naprawy finansów publicznych został dopiero przyjęty przez rząd, a zatem droga do jego 
wdrożenia jest jeszcze bardzo długa. Po drugie, jest praktycznie pewne, że nawet jeśli 
program ten będzie realizowany, to w wersji mniej lub bardziej okrojonej. Redukcja defi
cytu będzie zatem następować raczej wolniej niż to zakładała pierwotna wersja programu12. 
Po trzecie, sama konstrukcja programu zwiększa towarzyszącą mu niepewność. 
Znaczniejsze cięcia wydatków budżetowych przewidziano dopiero począwszy od roku 2005. 
Tymczasem jest to rok wyborów parlamentarnych. Nie wiadomo także kto w następnych 
latach będzie ten program realizował. Po czwarte, w tych okolicznościach tym bardziej 

9 Szerzej na temat różnic metodologicznych patrz A. Wernik (2003). 
10 Dane Komisji Europejskiej i Ministerstwa Finansów przytaczane za: www.mf.gov.pl 
" Co więcej, występują liczne patologie polegające na tym, że znaczna część wydatków socjalnych nie trafia do 

tych, do których powinna być adresowana. 
11W stosunku do pierwotnej wersji programu, ta przyjęta przez rząd przewiduje nieco mniejsze cięcia wyda

tków socjalnych i przesunięcie części tych cięć na lata późniejsze (Plan 2004). 

http://www.mf.gov.pl
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trzeba pamiętać, że pozytywne skutki ewentualnych reform dla poziomu deficytu budże
towego będą ujawniały się ze znacznymi często opóźnieniami. Reformowanie finansów 
publicznych będzie wymagało licznych i niekiedy długotrwałych działań legislacyjnych. 
Następnie, ze względów prawnych^ ograniczanie i restrukturyzowanie części wydatków 
będzie musiało następować stopniowo (kwestia praw nabytych itp.). Ponadto wysokie de
ficyty budżetowe w kolejnych latach będą zaostrzały skalę problemu poprzez wzrost dłu
gu publicznego i kosztów jego obsługi. Wreszcie utrzymywanie się wysokiego deficytu 
budżetowego w kolejnych latach może zahamować wzrost gospodarczy zarówno poprzez 
wzrost stóp procentowych i ograniczenie dostępu przedsiębiorstw do kredytów, jak i po
przez podważenie wiarygodności Polski na zagranicznych rynkach finansowych. Tymcza
sem w warunkach wolniejszego wzrostu gospodarczego reforma finansów publicznych 
stanie się jeszcze trudniejsza. Reasumując, rok 2008 wydaje się bardziej prawdopodob
nym najwcześniejszym możliwym terminem obniżenia deficytu budżetowego poniżej 
poziomu 3% PKB, a i to tylko przy jednoczesnym spełnieniu wielu warunków, w tym ko
rzystnej dla nas interpretacji metodologii obliczania deficytu (zaliczenia OFE do sekto
ra finansów publicznych). 

Niechętne stanowisko UE wobec szybkiego rozszerzenia sfery euro o nowych członków UE 

Coraz wyraźniej zaznacza się niechętne stanowisko władz UE wobec szybkiego rozszerze
nia UGiW o nowych członków UE. W publicznych wypowiedziach na ten temat przedstawi
ciele zarówno Komisji Europejskiej, jak i Europejskiego Banku Centralnego akcentują 
przede wszystkim fakt, że taki pośpiech nie byłby wskazany dla nowych krajów członkowskich 
UE, gdyż będą one miały na początku dużo problemów z restrukturyzacją swoich gospoda
rek i w tym czasie będą potrzebowały bardziej elastycznej polityki gospodarczej. W rzeczywi
stości nie mniej istotne są obawy władz UE, że szybkie poszerzenie UGiW jeszcze zaostrzy
łoby jej obecne wewnętrzne problemy i mogłoby osłabić w dłuższym okresie wspólną euro
pejską walutę. 

W tych okolicznościach nie można oczekiwać złagodzenia kryteriów konwergencji dla 
nowych krajów członkowskich. Pojawiły się nawet obawy, że mogą zostać zaostrzone. 
W szczególności dotyczy to kryterium kursowego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej 
kilkakrotnie już sugerowali, że stabilność walut nowych krajów członkowskich będzie 
oceniana w oparciu o ich zdolność do utrzymywania kursu w wąskim paśmie ±2,25% wo
kół kursu centralnego, a nie w szerokim paśmie ± 15%, stanowiącym granice przedziału 
dopuszczalnych wahań w systemie ERM-2. 

Dotychczasowa praktyka oceny stabilności kursów walut krajów ubiegających się 
o członkostwo w UGiW była w istocie dość złożona (Sławiński 2004). W zasadzie ocena 
taka rzeczywiście dokonywana była przy zastosowaniu wąskiego pasma wahań o szeroko
ści ±2,25%, ale jednocześnie czyniono to w sposób dość elastyczny. Po pierwsze, tolero
wano aprecjację waluty nawet wyraźnie powyżej granicy 2,25%. Po drugie, w szczegól
nych przypadkach „wybaczano" również i deprecjację waluty poniżej tej granicy, „jeśli by
ło to efektem przejściowych zaburzeń na samych rynkach finansowych, a nie rezultatem 
obaw o równowagę wewnętrzną lub zewnętrzną danego kraju (...) Można zatem powie
dzieć, że w praktyce faktycznym pasmem stosowanym do oceny stabilności kursów po
szczególnych walut było pasmo ±15%/-2,25%" (Sławiński 2004), przy czym od tej dol
nej granicy też dopuszczano wyjątki. Najprawdopodobniej tak właśnie należy rozumieć 
wspomniane wyżej wypowiedzi przedstawicieli UE. Niemniej jednak widać wyraźnie, 
że nie ma obecnie odpowiedniego klimatu politycznego dla złagodzenia któregokolwiek 
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kryterium (np. inflacyjnego). Nie wydaje się również prawdopodobne wynegocjowanie 
skrócenia okresu pozostawania w mechanizmie kursowym ERM-2 (jak to się udało 
w przeszłości Finlandii i Włochom), a tym bardziej ominięcia w ogóle systemu ERM-2. 

W świetle powyższych rozważań można sformułować następujące podstawowe scena
riusze akcesji Polski do UGW13. 

A. Scenariusz możliwie jak najwcześniejszej akcesji do UGiW (w latach 2009-10). 
Zrealizowanie się tego scenariusza wymaga jednoczesnego spełnienia kilku warunków: 

- pełnej i terminowej realizacji rządowego planu reformy finansów publicznych. Jak by
ła o tym mowa wyżej, umożliwiłoby to spełnienie fiskalnych kryteriów konwergencji 
najwcześniej w 2007 r. (a raczej w 2008 r.)14. 

- sprawdzenia się dość optymistycznych założeń rządowych dotyczących tempa wzrostu 
gospodarczego w Polsce do końca obecnej dekady; 

- nie pojawienia się trudności ze spełnieniem pozostałych kryteriów konwergencji; 
- pozytywnej decyzji Eurostatu odnośnie zaliczania OFE do sektora finansów publicz

nych. 
W ramach tego scenariusza przystąpienie do mechanizmu kursowego ERM-2 nastąpi

łoby w roku 2006 bądź 2007 (w zależności od postępów w redukcji deficytu budżetowe
go), tak aby zdążyć spełnić kryterium stabilności kursu walutowego, a jednocześnie nie 
pozostawać w systemie ERM-2 dłużej, niż to jest absolutnie niezbędne. 

B. Scenariusz późniejszej akcesji do UGiW (najprawdopodobniej w latach 2012-14). 
Scenariusz ten można sobie wyobrazić w alternatywnych wariantach. W pierwszym 

przypadku (scenariusz BI) przyczyną późniejszego uzyskania członkostwa w UGiW by
łaby niezdolność do spełnienia przed końcem obecnej dekady kryteriów z Maastricht, 
a w szczególności kryterium deficytu budżetowego. Mogłoby to wynikać na przykład 
z pewnego spowolnienia programu reform w następstwie znacznego wzrostu napięć spo
łecznych albo/i z niekorzystnej dla nas interpretacji przez władze UE metodologii obli
czania deficytu budżetowego. 

Trzeba sobie jednak uświadomić, że od maja 2004 r., gdy staliśmy się już członkiem UE, 
kwestia deficytu budżetowego przestanie być wyłącznie naszą wewnętrzną sprawą. Naj
prawdopodobniej wobec Polski wdrożona zostanie procedura nadmiernego deficytu. 
W praktyce będzie to oznaczało obowiązek przedstawienia programu zredukowania tego 
deficytu w ciągu 2-3 lat do mniej niż 3% PKB. W wypadku niezrealizowania tego progra
mu mogą nam grozić sankcje w postaci ograniczenia dostępu do części unijnych funduszy 
pomocowych (zwłaszcza Funduszu Spójności). Być może tych sankcji udałoby się uniknąć 
przez kilka lat, gdyby UE przychyliła się do naszego ewentualnego wniosku o uznanie „nad
zwyczajnego" stanu, w jakim znajduje się Polska z powodu głębokiej transformacji go
spodarczej. W każdym razie nadmiernego deficytu budżetowego nie da się bezkarnie 
utrzymywać zbyt długo. W wariancie drugim (scenariusz B2) późniejsze przystąpienie 
do UGiW byłoby świadomą decyzją polskich władz. Mogłoby to być podyktowane jednym 
lub kilkoma z następujących względów: 

13 Nie oznacza to oczywiście, że nie mogą wystąpić również i inne scenariusze. Zostaty one jednak uznane albo 
za stosunkowo mało prawdopodobne (np. scenariusz rozpadu UGiW czy też podjęcia przez polskie władze 
decyzji o nie przystępowaniu do UGiW), bądź też są to pewne modyfikacje scenariuszy uznanych za 
podstawowe. 

14 Tymczasem nawet spełnienie kryterium budżetowego już w roku 2007 umożliwiłoby nam w praktyce (ze 
względów proceduralnych) przystąpienie do UGiW raczej nie wcześniej niż 1 12009 r. Szerzej na ten temat 
patrz E. Pietrzak (2003). 
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- uznanie, że bezpieczniej będzie dłużej zachować suwerenną politykę pieniężną i poli
tykę walutową; 

- uznanie, że dla wzrostu gospodarczego korzystniejsza będzie mniej restrykcyjna poli
tyka pieniężna niż ta, która byłaby niezbędna dla wczesnego spełnienia inflacyjnego 
kryterium konwergencji; 

- uznanie, że późniejsze przystąpienie do UGiW sprawi, iż nastąpi to przy wyższym stop
niu kryteriów realnej konwergencji, co zmniejszyłoby ryzyko wystąpienia niekorzyst
nych skutków integracji walutowej; 

- uznanie, że późniejsze przystąpienie do UGiW zmniejszy ryzyko dokonania konwersji 
złotego na euro po zawyżonym kursie naszej waluty15. 
Oczywiście, z opóźnienia naszego członkostwa w UGiW (np. przez nieprzystępowanie 

do ERM-2) będziemy musieli tłumaczyć się władzom UE co dwa lata. Niemniej jednak 
zarówno dotychczasowe precedensy, jak i stanowisko władz UE wobec szybkiego posze
rzania UGiW skłaniają do wniosku, że - przynajmniej do pewnego czasu - nie powinno 
to stwarzać szczególnych problemów. 

C. Scenariusz odsunięcia się akcesji do UGiW w dalszą, bliżej nie określoną, przyszłość. 
Scenariusz ten zakłada, że rządowy plan reformy finansów publicznych bądź zostaje 

odrzucony, bądź tak okrojony, iż uzdrowienie finansów publicznych stanie się zupełnie 
nierealne. W tych okolicznościach możliwość spełnienia kryterium deficytu budżetowe
go odsunie się w bliżej nieokreśloną przyszłość, a spełnienie innych kryteriów konwer
gencji stanie się wątpliwe. W jeszcze gorszym, ale wysoce prawdopodobnym przypadku 
w najbliższych latach doszłoby w Polsce do kryzysu finansów publicznych, kryzysu walu
towego, a w końcu i głębokiego kryzysu gospodarczego. 

IMPLIKACJE RÓŻNYCH SCENARIUSZY KONWERGENCJI WALUTOWEJ 
DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO 

W tym punkcie, poza nielicznymi wyjątkami, omawiane będą wyłącznie impulsy dla wzro
stu gospodarczego, które wynikają z różnych (przedstawionych wyżej) scenariuszy konwer
gencji walutowej. Oprócz tego na tempo wzrostu gospodarczego wpływać będzie wiele 
innych czynników, ale zagadnienia te pozostają poza zakresem niniejszego opracowania. 

Scenariusz A 
W okresie przedakcesyjnym do UGiW (w latach 2004-08/09) występować będą zróżni

cowane, a więc zarówno pozytywne, jak i negatywne impulsy dla wzrostu gospodarczego. 
Impulsy pozytywne wynikać będą z coraz bardziej realnych oczekiwań bliskiego członko
stwa w UGiW. Będzie to stwarzać sprzyjający klimat dla działalności gospodarczej w ogó
le, a dla podejmowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w szczególności. Jedno
cześnie zwiększać się będzie napływ kapitału zagranicznego i to zarówno w postaci inwe
stycji bezpośrednich, jak i inwestycji portfelowych (między innymi w wyniku wznowienia 
tzw. gry na konwergencję). 

15 KLutkowski (2003) twierdzi, że tylko znaczący dalszy postęp w restrukturyzacji polskiej gospodarki na 
szczeblu mikro (i tym samym istotna poprawa jej konkurencyjności międzynarodowej) może spowodować 
podniesienie się „kursu równowagi" naszej waluty do poziomu kursu rynkowego, który to kurs najprawdo
podobniej znowu zacznie silnie zwyżkować w miarę, gdy perspektywy naszej akcesji do UGiW zaczną się 
stawać coraz bardziej realne. 
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Impulsy negatywne wynikać będą natomiast ze względnej restrykcyjności polityki fi
skalnej i pieniężnej oraz z realnej (a okresowo i nominalnej) aprecjacji złotego. 

Restrykcyjność polityki fiskalnej przejawiać się będzie w redukcji wydatków i deficytu. 
W dłuższym okresie reforma finansów publicznych i ograniczanie deficytu budżetowego 
niewątpliwie będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, ale w krótkim i nawet średnim 
okresie może wystąpić pewien deflacyjny wpływ tych posunięć. 

Polityka pieniężna będzie musiała być ukierunkowana na spełnienie kryteriów konwer
gencji (inflacyjnego i stabilności kursu walutowego). Niewątpliwym utrudnieniem w tym 
względzie będzie występowanie znanego efektu Balassy-Samuelsona. Efekt ten ma wyja
śniać często obserwowane zjawisko wzrostu stopy inflacji w krajach nadrabiających opóź
nienia rozwojowe i charakteryzujących się wyższym tempem wzrostu gospodarczego niż 
ich partnerzy handlowi. 

Tok rozumowania jest następujący: (a) w krajach takich wzrost wydajności koncentru
je się przede wszystkim w sektorze dóbr wymiennych i jest tam szybszy niż w sektorze 
dóbr niewymiennych; (b) prowadzi to do wzrostu płac w sektorze dóbr wymiennych, 
gdyż ceny tych dóbr są wyznaczone egzogenicznie przez ich ceny na rynkach światowych; 
(c) ze względu na mobilność siły roboczej i tendencję do wyrównywania się poziomu płac 
w całej gospodarce, zbliżony wzrost płac występuje również w sektorze dóbr niewymien
nych; (d) ponieważ nie znajduje on jednak uzasadnienia w odpowiednim wzroście wydaj
ności w tym sektorze, ceny dóbr niewymiennych rosną, co podnosi stopę inflacji w całej 
gospodarce. 

„Należy pamiętać, że wielkość inflacji niezwiązanej z efektem Balassy-Samuelsona 
najprawdopodobniej będzie w Polsce wyższa niż inflacja w strefie euro (a w szczególno
ści w państwach o najniższej inflacji) (T. Chmielewski 2001)"'. Precyzyjne oszacowanie 
skali efektu Balassy-Samuelsona w najbliższych latach w Polsce jest niezwykle trudne. 
Większość dostępnych szacunków oscyluje wokół poziomu 1,5 punktu procentowego 
rocznie17, a tyle właśnie wynosi margines przewidziany w traktacie z Maastricht. Spełnie
nie kryterium inflacyjnego będzie zatem wymagać określonej kombinacji restrykcyjnej 
polityki pieniężnej i nominalnej aprecjacji złotego. 

Realna (a okresowo nawet i nominalna) aprecjacja złotego będzie tym bardziej praw
dopodobna, że w miarę zbliżania się terminu przystąpienia do UGiW wzmagać się bę
dzie dopływ kapitału zagranicznego. Co więcej, zgodnie z mechanizmami funkcjono
wania współczesnych rynków walutowych, wzrostowy trend kursu złotego może sam 
w sobie stać się czynnikiem napędzającym dalsze umacnianie się polskiej waluty. 

Na współczesnych rynkach walutowych przewidzenie krótkookresowych i średnio
okresowych zmian kursów walutowych jest praktycznie niemożliwe. W tych warunkach 
spekulacja z trendem jest bezpieczniejsza i mniej kosztowna niż spekulacja przeciwko 
trendowi. Dopiero niezwykle drastyczne odchylenie się kursu rynkowego od kursu dłu
gookresowej równowagi (znanego tylko w dużym przybliżeniu) może wywołać tzw. spe
kulację stabilizującą, przełamującą dotychczasowy trend18. 

Reasumując, omówiona powyżej kombinacja impulsów pozytywnych i negatywnych 
stwarzać będzie tylko umiarkowanie sprzyjające warunki do wzrostu gospodarczego. Mo
że to być o tyle niebezpieczne, że wysokie tempo wzrostu gospodarczego w rozpatrywa
nym okresie jest z kolei jednym z warunków powodzenia programu reformy finansów pu
blicznych i spełnienia kryteriów z Maastricht. 

'• Szerzej na temat uzasadnienia powyższej tezy patrz T. Chmielewski (2001) oraz M. Jedliński (2003). 
1' Tamże. 
18 Szerzej na temat tych mechanizmów patrz A. Sławiński (2004). 
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Po przystąpieniu do UGiW powinny stopniowo ujawniać się pozytywne efekty wynika
jące z członkostwa w unii walutowej sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. W pierwszej 
kolejności byłyby to impulsy płynące ze wzrostu eksportu oraz wzrostu popytu wewnętrz
nego wywołanego optymistycznymi oczekiwaniami co do przyszłej ścieżki wzrostu w na
stępstwie znacznego obniżenia się realnych stóp procentowych. W dalszej kolejności 
powinny wystąpić efekty wzrostu stopy inwestycji spowodowanego zarówno niskim po
ziomem stóp procentowych, jak i ułatwionym dostępem do zagranicznych źródeł fi
nansowania. Jednocześnie zwiększony dopływ kapitału zagranicznego nie będzie już 
powodować aprecjacji kursu walutowego i tym samym wywierać negatywnego wpływu 
na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dopiero w dłuższej perspektywie za
częłyby się ujawniać efekty pogłębionej specjalizacji produkcji, integracji rynków finan
sowych oraz postępów w innowacyjności i przedsiębiorczości. 

Stopień wykorzystania powyższych możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego 
oraz prawdopodobieństwo uniknięcia zagrożeń tego wzrostu (w postaci szoków asyme
trycznych, niedoskonałości wewnętrznych mechanizmów dostosowawczych, załamania 
się międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki czy kryzysu finansowego wy
wołanego nadmierną ekspansją) zależeć będą od dwóch czynników. Najważniejszym bę
dzie stopień realnej konwergencji, jaki uda się osiągnąć polskiej gospodarce do czasu 
uzyskania członkostw w UGiW. Drugim czynnikiem będzie stan całej UE i UGiW, 
w szczególności w momencie naszej akcesji do tego ugrupowania. 

Kluczowe znaczenie będzie miał sposób wykorzystania przez polską gospodarkę 5-6 
lat dzielących nas od akcesji do UGiW. Nie chodzi przy tym o całkowite usunięcie 
wszystkich pozostałych jeszcze słabości polskiej gospodarki, co byłoby zupełnie niereal
ne, ale o wdrożenie i nadanie właściwego kierunku pozostałym jeszcze do przeprowadze
nia reformom. Oprócz obszernie omawianej już reformy finansów publicznych, chodzi
łoby o niedokończone bądź niepodjęte jeszcze reformy strukturalne (w tym w szczegól
ności reformy rynku pracy i sądownictwa), a także znaczące postępy w tworzeniu infra
struktury gospodarki, zwłaszcza w restrukturyzacji gospodarki na szczeblu mikro. Zre
alizowanie powyższych celów powinno zapewnić zadowalający stopień realnej konwer
gencji polskiej gospodarki ze strefą euro oraz zapobiec konwersji złotego na euro po wy
raźnie zawyżonym (przewartościowanym) kursie naszej waluty. 

Właściwe wykorzystanie tego okresu będzie niewątpliwie bardzo trudne. Pierwszą 
przeszkodą może okazać się niestabilna sytuacja polityczna, a w szczególności brak siły 
politycznej, która by jednocześnie chciała i mogła przeprowadzić trudne reformy. Drugą 
przeszkodę stanowić będą wynegocjowane warunki naszej akcesji do UE. Są one znacz
nie gorsze od tych uzyskanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XXw. przez 
Irlandię, Grecję, Hiszpanię i Portugalię. Oznaczają one de facto brak pomocy finansowej 
na złagodzenie kosztów drugiej fali zmian strukturalnych niezbędnych do dokończenia 
polskiej transformacji (Płowieć 2003). 

Kwantyfikacja następstw omawianego scenariusza jest niezwykle trudna. Pewną orien
tację, co do prawdopodobnego rzędu wielkości, dają symulacje przeprowadzone przez 
ekonomistów z NBP (Raport 2004). Oszacowali oni, że przy założeniu przystąpienia przez 
Polskę do UGiW w 2010 r., średnioroczne tempo wzrostu PKB w okresie do 2030 r. było
by o 0,35 punktu procentowego wyższe w porównaniu ze scenariuszem niezakładającym 
w ogóle akcesji do strefy euro (tym samym w 2030 r. PKB byłby o ok. 10% wyższy niż 
w wariancie bez akcesji do UGiW). W powyższych symulacjach uwzględniono jednak 
tylko dwa z impulsów prowzrostowych: obniżenie się kosztów pozyskiwania kapitału 
i dodatkowy dopływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Powyższa symulacja nie 
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uwzględnia zatem w ogóle długofalowych impulsów prowzrostowych wynikających 
z członkostwa w unii walutowej. Z drugiej strony nie uwzględniono również możliwych 
zagrożeń wzrostu gospodarczego po akcesji do UGiW oraz impulsów depresyjnych 
w okresie przedakcesyjnym. Ogólnie jednak powyższa symulacja raczej nie doszacowuje 
korzyści dla długofalowego wzrostu gospodarczego. 

Scenariusz B1 
W wydłużonym w tym scenariuszu okresie przedakcesyjnym do UGiW warunki wzrostu 

gospodarczego byłyby najprawdopodobniej gorsze od tych ze scenariusza A. Co prawda, 
słabsze i bardziej rozłożone w czasie będą impulsy negatywne, wynikające z restrykcyjnej 
polityki fiskalnej i polityki pieniężnej oraz z aprecjacji złotego, ale słabsze i przesunięte 
w czasie będą również impulsy pozytywne, płynące z optymistycznych oczekiwań zarówno 
polskich podmiotów gospodarczych, jak i inwestorów zagranicznych. Przede wszystkim 
jednak wystąpi kilka bardzo poważnych zagrożeń wzrostu gospodarczego. Pierwszym by
łoby przekroczenie konstytucyjnej granicy relacji długu publicznego do PKB (60%), co 
oznaczałoby konieczność zrównoważenia budżetu w kolejnych latach, a zatem drastycz
nych cięć praktycznie wszystkich wydatków budżetowych. Wydaje się jednak, że w tym 
scenariuszu udałoby się tego uniknąć. W skrajnym przypadku rząd będzie miał jeszcze 
dwie „zakładki": wykorzystanie części tzw. rezerwy rewaluacyjnej dla zredukowania długu 
publicznego oraz „kreatywną księgowość" w zakresie obliczania długu publicznego. 

Poważniejszym zagrożeniem będzie możliwość wystąpienia kryzysu finansów publicz
nych i/lub kryzysu walutowego. Utrzymywanie się relatywnie wysokiego deficytu budże
towego oraz wspomniane wyżej manipulacje przy obliczaniu długu publicznego mogą 
podważyć zaufanie rynków finansowych. Kolejnym zagrożeniem może być utrata części 
unijnych funduszy pomocowych. Jak już wcześniej wyjaśniono, zagrożenia tego najpraw
dopodobniej udałoby się uniknąć przez kilka lat, ale niezbyt długo. 

W momencie uzyskania członkostwa w UGiW stopień realnej konwergencji, a zatem 
i warunki do wzrostu gospodarczego, powinny być bardzo zbliżone do tych ze scenariu
sza A. Okres przedakcesyjny będzie, co prawda, wyraźnie dłuższy, ale scenariusz ten, 
z założenia, zakłada wolniejsze tempo reformowania gospodarki. Per saldo zatem scena
riusz ten można ocenić jako mniej korzystny z punktu widzenia długofalowego wzrostu 
gospodarczego. Korzyści z członkostwa w UGiW ujawnią się później, a w wydłużonym 
okresie przedakcesyjnym warunki wzrostu będą gorsze niż w scenariuszu A. 

Scenariusz B2 
Jest to scenariusz bardziej sprzyjający długofalowemu wzrostowi gospodarczemu niż 

scenariusz BI. Po pierwsze, korzystniej powinny kształtować się relacje impulsów prow
zrostowych i depresyjnych w okresie przedakcesyjnym do UGiW. W szczególności wyraź
niej powinny ujawnić się te pierwsze (związane z dobrym klimatem gospodarczym i do
pływem kapitału zagranicznego), a jednocześnie mniejsze będzie ryzyko zrealizowania 
się większości wymienionych wyżej zagrożeń. Po drugie, w momencie akcesji wyższy po
winien być stopień realnej konwergencji. Tym samym scenariusz ten może być brany pod 
uwagę jako alternatywa dla scenariusza A. 

Niemniej warto wspomnieć o jednym związanym z nim niebezpieczeństwem. Byłoby 
nim pozostawienie Polski poza strefą euro dłużej niż kraje takie, jak Czechy, Węgry i Sło
wacja. Mogłoby to prowadzić do utraty przez Polskę znacznej części bezpośrednich in
westycji. Ponadto samotne przebywanie w mechanizmie kursowym ERM-2 zwiększyłoby 
zagrożenie atakiem spekulacyjnym na złotego. 



142 WITOLD MAŁECKI 

Scenariusz C 
Najkrócej można go scharakteryzować jako scenariusz katastrofy gospodarczej, do któ

rej doszłoby raczej wcześniej niż później, czyli w ciągu kilku najbliższych lat. Doświad
czenia innych krajów dowodzą natomiast, że później możliwy jest alternatywny bieg wy
darzeń. W wariancie pierwszym dochodzi do sprzężenia zwrotnego między kryzysem go
spodarczym i kryzysem politycznym. Uniemożliwia radykalne posunięcia sanacyjne i po
grąża gospodarkę w długotrwałej recesji, następnie powoduje stagnację. W wariancie 
drugim kryzys okazuje się wstrząsem skłaniającym do podjęcia reform, które wcześniej 
wciąż były odkładane. 

PODSUMOWANIE 

1) Wynegocjowane warunki akcesji Polski do UE zobowiązują nas do przystąpienia 
również do UGiW. Jednakże nie przesądzają one o terminie uzyskania członkostwa 
w UGiW. W niniejszym opracowaniu przedstawiono cztery najbardziej prawdopodobne 
- zdaniem autora - scenariusze naszej akcesji Polski do UGiW. 

Scenariusz A zakłada akcesję w możliwie jak najwcześniejszym terminie, tj. w latach 
2009-10. Scenariusz BI przewiduje nieco późniejsze członkostwo w UGiW, tj. w latach 
2012-14, ze względu na niezdolność do spełnienia w obecnej dekadzie kryteriów z Ma
astricht. Scenariusz B2 zakłada późniejszy, analogiczny jak w scenariuszu BI, termin 
przystąpienia do strefy euro, ale w wyniku świadomej decyzji polskich władz. Wreszcie 
scenariusz C odsuwa nasze przystąpienie do UGiW w bliżej nieokreśloną przyszłość ze 
względu na trwałą niezdolność polskiej gospodarki do spełnienia nominalnych kryteriów 
konwergencji. 

2) Głównym celem niniejszego opracowania była próba określenia wpływu poszczegól
nych scenariuszy konwergencji walutowej na długofalowe tempo wzrostu gospodarczego 
w Polsce. Główne wnioski formułowano w oparciu o dwie podstawowe tezy. Teza pierw
sza głosi, że uzyskanie członkostwa w UGiW będzie korzystne dla długofalowego tempa 
wzrostu gospodarczego w Polsce. Zaostrzenie się konkurencji w następstwie dalszej in
tensyfikacji wymiany handlowej i kapitałowej stwarzać będzie warunki sprzyjające inno
wacyjności i przedsiębiorczości. Jednocześnie poprawi się dostęp do zasobów czynników 
produkcji, w tym zwłaszcza do kapitału. Skala osiąganych korzyści oraz prawdopodobień
stwo uniknięcia istotnych zagrożeń związanych z członkostwem w UGiW zależeć będą 
jednak przede wszystkim od stopnia realnej konwergencji polskiej gospodarki ze strefą 
euro, a także od kierunku przyszłej ewolucji całej UGiW. Przy korzystnym biegu wyda
rzeń, te długofalowe korzyści dla wzrostu gospodarczego mogłyby być rzędu 0,5 punktu 
procentowego rocznie. 

Teza druga głosi, że okres przedakcesyjny do UGiW stwarzać będzie niezbyt sprzyja
jące warunki do wzrostu gospodarczego. Obok impulsów prowzrostowych, wynikających 
z poprawy klimatu gospodarczego i zwiększającego się napływu kapitału zagranicznego, 
występować będą również wyraźne impulsy depresyjne. Te ostatnie płynąć będą z rela
tywnie restrykcyjnej polityki fiskalnej i pieniężnej, niezbędnej dla spełnienia kryteriów 
z Maastricht oraz z realnej (a okresowo i nominalnej) aprecjacji złotego. Trzeba podkre
ślić, że obie tezy sformułowane zostały głównie na podstawie rozważań teoretycznych, 
ponieważ dostępny materiał empiryczny wciąż jest bardzo ubogi i nie zawsze przystaje 
do warunków polskiej gospodarki. 

3) Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że zdecydowanie najlepsze wa
runki do długotrwałego wzrostu gospodarczego stwarzają scenariusze A i B2, z lekką 
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preferencją dla tego pierwszego. Zrealizowanie ich wymaga jednak dużej determinacji 
w przeprowadzaniu „drugiej fali" reform strukturalnych oraz dyscypliny w polityce ma
kroekonomicznej (w szczególnym stopniu dotyczy to scenariusza A). W obecnej sytuacji 
politycznej i społecznej Polski będzie to niewątpliwie trudne. Dlatego też za najbardziej 
prawdopodobny z rozpatrywanych scenariuszy uznać trzeba, niestety, scenariusz BI, 
a nie sposób wykluczyć i scenariusza C, będącego scenariuszem katastrofy gospodarczej. 

4) Zakładając jednak pozytywny bieg wydarzeń pozostawałby wybór między scenariu
szami A i B2: przystępować do UGiW w najwcześniejszym możliwym terminie czy też 
świadomie opóźnić akcesję o kilka lat. Jedną z kluczowych w tym względzie decyzji trze
ba będzie podjąć już za 2,5-3,5 roku, czyli w momencie, w którym trzeba będzie przesą
dzić o przystąpieniu (lub nie) do ERM-2. 

Optymalna strategia do tego czasu powinna polegać na zdecydowanym deklarowaniu 
zamiaru jak najwcześniejszego przystąpienia do UGiW (i przede wszystkim działaniu 
zgodnie z tymi deklaracjami), ale bez „wiązania sobie rąk" podawaniem konkretnych dat. 
Ostateczne decyzje o przystąpieniu do ERM-2, a następnie do UGiW powinny natomiast 
być podejmowane z uwzględnieniem przede wszystkim następujących czynników: 
-osiągniętych już postępów w nie tylko nominalnej, ale i realnej konwergencji oraz oce

ny dalszych perspektyw w tym względzie; 
- oceny przydatności zachowania autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej; 
- rozwoju wydarzeń w samej UGiW; 
- strategii przyjętej przez pozostałych nowych członków UE w kwestii akcesji do UGiW 
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ROZDZIAŁ IX 

Hanna Sokół 

FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU 
ZAGRANICZNEGO A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

GLOBALIZACJA A WZROST GOSPODARCZY W POLSCE 

Procesy globalizacyjne w coraz większym stopniu dotyczą gospodarki polskiej, szcze
gólnie w kontekście wejścia do Unii Europejskiej (UE). Stan gospodarki światowej, 
a przede wszystkim europejskiej może w znaczący sposób wpływać na tempo i kierunki 
rozwoju gospodarki w Polsce. Dynamika rozwoju gospodarczego i wzrost powiązań pro
dukcyjnych i własnościowych oraz wzrost wymiany handlowej wskazuje, że w coraz więk
szym stopniu gospodarka polska będzie podatna na oddziaływanie stanów innych gospoda
rek. W coraz większym stopniu na procesy gospodarcze wpływać będą aktywa finansowe, 
decydować o kształtowaniu się produkcji dóbr, czyli o poziomie i dynamice PKB w po
szczególnych krajach1. 

W okresie 1995-2002 PKB zwiększył się w Polsce o ponad 31,5% (w tym przedsię
biorstw o 39,4%, a instytucji finansowych i ubezpieczeniowych o 48,8%, podczas gdy 
w krajach UE wzrósł o 17%). Udział sektora publicznego w wytworzeniu wartości doda
nej brutto zmniejszył się z 42% do 28%. Zmniejszył się także udział przedsiębiorstw 
z 55% do 47%, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych zaś wzrósł z 1% do 2%. 

1 Por. Nowak A.Z., Integracja europejska. Szansa dla Polski}, PWE, Warszawa 2002, s. 185. 
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W roku 2002 poziom PKB na 1 mieszkańca w Polsce był prawie dwuipółkrotnie niższy 
niż w krajach UE; w roku 1995 różnica była trzykrotna. Wzrost ten został osiągnięty przy 
wzroście importu (na 1 mieszkańca) na poziomie 73%, przy wzroście w krajach UE na 
poziomie 10%, w eksporcie zaś odpowiednio na poziomie 58% i 8%. Mimo wysokiej dy
namiki eksportu w dalszym ciągu jego poziom jest w Polsce sześciokrotnie niższy niż 
w krajach UE. 

Rozwój gospodarczy opiera się na kapitale rzeczowym i kapitale finansowym. W proce
sach globalizacji gospodarki przepływy rzeczowe dają szansę na transmisję nowych tech
nologii, przepływy kapitałowe stają się drogą transmisji środków na rozwój2. 

W latach dziewięćdziesiątych XX w. w wielu środowiskach uważano, że szybki i trwały 
wzrost gospodarczy można będzie osiągnąć jedynie przy współudziale kapitału zagra
nicznego. W szerokim zakresie założenia procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw 
i innych podmiotów gospodarczych, w tym sektora finansowego, opierano na udziale ka
pitału zagranicznego. Celem nadrzędnym okazywały się potrzeby budżetu państwa 
(finansowanie deficytu budżetowego), a ściągnięcie kapitału zagranicznego rodziło do
datkowe nadzieje na automatyczny wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Za cenę oddania władzy nowemu właścicielowi zarówno w odniesieniu do strategii, jak 
i decyzji operacyjnych, uzyskiwano jednorazowy skutek budżetowy z przychodu ze sprze
daży przedsiębiorstw w procesie prywatyzacji. Oczekiwano przy tym na liczne korzyści 
z realizacji inwestycji zagranicznych. Zaliczano do nich przede wszystkim: wzrost pro
dukcji, wzrost zatrudnienia, a tym samym ograniczenie bezrobocia, pozyskanie nowych 
technologii, zwiększenie możliwości eksportu. Oczekiwano korzystnego zderzenia 
z międzynarodową konkurencją, wyzwolenia przedsiębiorczości i nowych inicjatyw, dąże
nia do zwiększenia efektywności. 

Przeprowadzone procesy prywatyzacyjne spowodowały, że w ostatnich latach znacząco 
zwiększył się udział kapitału zagranicznego w Polsce, a tym samym wpływ inwestorów za
granicznych na wzrost gospodarczy w Polsce. Gospodarka stworzyła formalne warunki do 
napływu kapitału do różnych sektorów, chociaż jednym z powodów malejącej dynamiki 
napływu inwestycji bezpośrednich jest m.in. zły stan infrastruktury technicznej. O ile 
w roku 2000 bezpośrednie inwestycje w Polsce wynosiły 9,3 mld USD, to w roku 2002 już 
tylko 4,1 mld USD. Obniżający się poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

2 Por. Kołodko G.W, Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, w: Globalizacja marginalizacja. 
Rozwój, red. naukowa G.W Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona 
Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 57-59. 
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w Polsce jest z jednej strony rezultatem wygasania prywatyzacji (sprzedane zostały naj
bardziej atrakcyjne ekonomicznie podmioty), z drugiej strony kolejne możliwe inwesty
cje, np. w dziedzinie motoryzacji, napotykają na bariery infrastrukturalne; w dziedzinie 
energetyki czy chemii ciężkiej toczy się zaś dyskusja o sposobie prywatyzacji. Na tle do
konanej prywatyzacji rodzi się pytania: jakie są skutki napływu kapitału zagranicznego 
i czy dopływ kapitału zagranicznego pozwala gospodarce rozwijać się autonomicznie, 
zgodnie ze swoimi potrzebami? Czy inwestorzy zagraniczni zainteresowani są długo
trwałym inwestowaniem w rozwój gospodarki polskiej ? Jaka jest skala dopuszczalnego, 
bezpiecznego udziału kapitału zagranicznego z punktu widzenia możliwości samodziel
nego decydowania o tempie i kierunkach rozwoju gospodarczego? Czy dla wzrostu go
spodarki polskiej uda się namówić zagranicznych inwestorów do finansowania kapitało
chłonnych i ryzykownych inwestycji, na przykład na budowę autostrad, przetwórstwa su
rowców naturalnych? Jeśli tak, to czy finansowanie przedsięwzięć polskich przedsię
biorstw (kredyt, podwyższenie kapitału, pożyczka) nie będzie obwarowane warunkami 
promującymi zagraniczne technologie, materiały i wykonawców takiej inwestycji, pocho
dzącymi z kraju zagranicznego właściciela. 

Bardzo trudne jest określenie, w jakim stopniu działalność kluczowych dla gospodarki 
sektorów może być finansowana przez kapitał zagraniczny; czy i w jakim zakresie i na ja
kich warunkach podmioty zagraniczne zechcą się zaangażować w finansowanie procesów 
restrukturyzacji rolnictwa, górnictwa, przemysłu hutniczego, zbrojeniowego czy stocznio
wego. Otwartą kwestią pozostaje możliwość finansowania rozwoju branż i regionów nie
atrakcyjnych dla inwestora zagranicznego, a istotnych dla rozwoju kraju, regionu, branży. 

Umożliwienie globalnego przepływu kapitału i umiędzynarodowienia polskiej gospo
darki oraz wzrost kontaktów i powiązań gospodarczych z zagranicą może skutkować stop
niowym, coraz większym uzależnieniem od interesów i decyzji właścicieli kapitału zagra
nicznego. Czynnikiem, który pozwala na kontrolowany przebieg procesu inwestycji 
zagranicznych w kraju, może być wprowadzenie ograniczeń w wysokości i tempie dopły
wu kapitału zagranicznego oraz określenie jego maksymalnego udziału w strategicznych 
dla funkcjonowania gospodarki podmiotach. 

Brak ograniczeń w swobodzie alokacji kapitału zagranicznego i wyznaczenia wysokości 
zaangażowania w poszczególne przedsięwzięcia nie chroni polskich podmiotów i gospo
darki przed skutkami przenoszenia sytuacji gospodarczej i problemów społecznych z za
granicy. Tym samym, dopuszcza możliwość realizacji „polityki" właściciela pozostawiając 
bez ograniczeń swobodę jego decyzji. Swoboda zaangażowania kapitału zagranicznego 
w sektorze finansowym niesie niebezpieczeństwo destabilizacji systemu bankowego po
przez spekulacyjny przepływ kapitału. 

Osiągnięcie przez kapitał zagraniczny wiodącej pozycji w strukturze własnościowej, 
w szczególności w sektorze finansowym, może ograniczać możliwość realizacji przez 
państwo makroekonomicznej polityki regionalnej i skuteczne wykorzystywanie instru
mentów ekonomiczno-finansowych. 

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH 

Procesy globalizacji nie omijają tym bardziej sektora finansowego. Dodatkowym czynni
kiem zmian własnościowych w sektorze finansowym stały się potrzeby kapitałowe polskich 
banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Liczono tak
że na przepływ doświadczeń w sferze zarządzania. Zewnętrznego zaangażowania wyma
gał także rodzący się rynek kapitałowy, w tym stworzenie giełdowego i pozagiełdowego 
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obrotu akcjami. Instytucje finansowe tworzą bazę dla funkcjonowania sfery realnego go
spodarowania. Dlatego też struktura własnościowa i określenie roli kapitału zagranicznego 
w funkcjonowaniu sektora finansowego niesie skutki dla przedsiębiorstw i całej gospodar
ki. Państwo godząc się na znaczący udział kapitału zagranicznego w polskich instytucjach 
finansowych, głównie bankach, pozbawia się wpływu nić tylko w tych instytucjach, w tym 
przede wszystkim w bankowości, ale i całej gospodarce. Zdominowanie banków przez ka
pitał zagraniczny powoduje stopniową utratę kontroli nad gospodarką. 

Fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe, powiernicze, firmy inwestycyjne i inne insty
tucje finansowe gromadzą środki dla finansowania rozwoju gospodarki. W wypadku in
stytucji ze znaczącym udziałem kapitału zagranicznego środki te mogą być przeznacza
ne na rozwój gospodarek innych krajów. Wykorzystanie kapitału zagranicznego sektora 
finansowego do wzrostu krajowej gospodarki jest więc ograniczone i nie zawsze zgodne 
z „narodowymi" priorytetami. W odniesieniu do sektora finansowego oznacza to nie tyl
ko sprzedaż poszczególnych podmiotów, ale także sprzedaż możliwości oddziaływania na 
wszystkie podmioty gospodarcze korzystające z usług sektora finansowego, zarówno bie
żące, jak i rozwojowe. W szczególności prywatyzacja banków oznacza oddanie kontroli 
kapitałowej w ręce zagranicznych inwestorów, przesądzając nie tylko o strategii banku, 
ale także o strategii finansowania całej gospodarki. W wyniku procesu prywatyzacji akty
wa sektora finansowego wzrosły z 208,6 mld zl w 1996 r. do 586,2 mld zt w 2002 r., co sta
nowiło już ponad 76% PKB (54% w 1996 r.). 

W strukturze aktywów całego sektora bankowego udział inwestorów zagranicznych wy
nosił w 2002 r. 67,2%. Struktura geograficzna zagranicznego kapitału wskazuje, że 26% 
to kapitał pochodzący z Niemiec, 20% z USA, 11% z Holandii. Skala zaangażowania i sto
pień koncentracji geograficznej wskazuje, jak ogromne znaczenie ma sposób alokacji po
siadanych przez te podmioty środków. Przeprowadzona prywatyzacja banków spowodo
wała podział rynku, z dominującą pozycją kilku największych banków. 

Udział pozostałych banków, w tym banków ze 100% udziałem Skarbu Państwa 
i z udziałem kapitału krajowego został zmarginalizowany. Przyjęta w Polsce ścieżka pry
watyzacji sektora bankowego jest rozwiązaniem bezprecedensowym w porównaniu z kra
jami UE, często oceniana jest jako rezygnacja z suwerenności w naszej polityce gospo
darczej. 
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Bardzo wysokie zagraniczne zaangażowanie kapitałowe w sektorze bankowym rodzi py
tanie o swobodę podejmowania decyzji przez właściciela, przy jednoczesnym zróżnicowa
niu interesów właścicielskich i narodowych (rozumianych jako wzrost gospodarczy). 
Zachowanie narodowego charakteru części sektora bankowego jest kwestią bardzo istot
ną. Sposób alokacji środków znajdujących się w dyspozycji banków komercyjnych w zna
czącym stopniu wpływa na możliwości rozwoju gospodarki krajowej. Stwarza też niebez
pieczeństwo przenoszenia niekorzystnych zjawisk z krajów „matek kapitału" do gospodar
ki polskiej, co jest szczególnie ważne w okresach załamania koniunktury w tych krajach. 
Dla Polski jest to szczególnie istotne w kontekście wejścia do Unii Europejskie, która 
w ostatnim okresie charakteryzowała się niższą niż gospodarka polska dynamiką wzrostu. 

Prywatyzacja polskich banków poprzez sprzedaż inwestorowi zagranicznemu miała na 
celu m.in. dokapitalizowanie banków, otwarcie rynku finansowego, stabilizację akcjona
riatu w celu tworzenia warunków do realizacji długookresowych przedsięwzięć, dostęp 
do nowoczesnych systemów informatycznych, nowych produktów i usług, (bankowość in
westycyjna, e-banking), restrukturyzację banków, uchronienie części banków przed ban
kructwem, poprawę konkurencyjności polskich banków, zwiększenie rentowności. Podsta
wowym celem, który został osiągnięty w procesie prywatyzacji, było dokapitalizowanie 
3 Por. Jaworski Wł.L., Nowe tendencje i problemy bankowości w Polsce, referat na konferencję naukową 
Wyzwania ze strony otoczenia systemowo-ekonomicznego wobec polskiego sektora bankowego na przełomie 
XX i XXI w., Puitusk, październik 2000. 
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sektora instytucji finansowych, w tym banków, oraz zasilenie budżetu wpływami z prywa
tyzacji. Skala przeprowadzonej prywatyzacji pozostawia jednakże wątpliwości, czy więk
szości zakładanych celów nie można było osiągnąć przy znacząco mniejszym udziale 
kapitału zagranicznego. Nieograniczony dopływ kapitału zagranicznego spowodował, 
że sektora bankowego nie udało się uchronić przed dominacją tego kapitału. Pozostały 
obawy przed utratą suwerenności gospodarczej. Banki są istotnym elementem rozwoju 
gospodarki narodowej, pod warunkiem, że są kierowane zgodnie z interesem kraju. Tym 
samym zakres kontroli państwa jest korzystny, gdy umożliwia realizację polityki makro
ekonomicznej, nie stwarzając niebezpieczeństwa bezpośredniej ingerencji w decyzje 
biznesowe. Zakres zaś kontroli kapitału prywatnego, w tym struktura kapitału prywatne
go krajowego i zagranicznego, powinna być kształtowana w sposób umożliwiający reali
zację zysku z efektywnego wykorzystania zaangażowanego kapitału. Prywatyzacja nie 
zapewniła zachowania kontroli w sektorze bankowym, a jej skala pozbawiła państwo moż
liwości realizacji w pełni suwerennej polityki gospodarczej, co najszybciej znalazło wyraz 
w trudnościach pozyskania partnerów finansowych w procesach restrukturyzacji newral
gicznych branż polskiej gospodarki. 

Dyskusja dotycząca skali ingerencji państwa dotyczyła zarówno wielkości udziału pań
stwa w sektorze, jak też narzędzi kontroli państwa, np. instrumentów (stopy procentowe, 
poziom rezerw obowiązkowych itp4). 

Biorąc pod uwagę wysoki udział kapitału zagranicznego w bankach komercyjnych, 
trudno potwierdzić oczekiwania dodatniego wpływu tego kapitału na poprawę efektywno
ści. W okresie 1995-2002 wskaźnik rentowności brutto obniży! się z 20,3% do 1,1% (ren
towność netto zmniejszyła się z 12,3% do 0,7%). 

Dynamice wzrostu zaangażowania w sektorze bankowym nie towarzyszył wzrost udzia
łu w zasilaniu budżetu. Poziom odprowadzanego podatku dochodowego obniżył się w la
tach 1995-2002 i w 2002 byt niższy niż w roku 1995. W okresie tym nastąpi! wzrost przy
chodów z działalności operacyjnej banków o 12,3%, przy ponad trzynastokrotnym wzro
ście kosztów działalności operacyjnej. Udział banków z kapitałem zagranicznym (mie
rzony funduszami własnymi) wzrósł z 11,6% do 78,1%. 

Relacja podatku dochodowego do przychodów z działalności operacyjnej zmniejszyła się 
z 0,54 do 0,46. Tym samym znaczący udział kapitału zagranicznego w sektorze bankowym 
nie spowodował adekwatnych przychodów budżetowych w postaci wzrostu wpływów 

4 Por. Sektor finansowy w Polsce, pr. zb. pod red. St. Owsiaka, s. 80, 303. 
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z tytułu podatku dochodowego. Niższe wpływy budżetowe z tego tytułu spowodowały, 
że w ramach redystrybucji środków budżetowych potencjalne ich wykorzystanie na akty
wizację gospodarczą były ograniczone. 

POLITYKA KREDYTOWA BANKÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO 

W początkowym okresie funkcjonowania banków z kapitałem zagranicznym można by
ło zaobserwować działania organizacyjne zmierzające do przejęcia zarządzania poprzez 
wprowadzanie swoich przedstawicieli do władz banku. W miarę upływu czasu obsada sta
nowisk kierowniczych w strukturze banku przejmowana była przez kadrę z zagranicy. 
To zrozumiałe. W bankach z kapitałem zagranicznym stosuje się generalną zasadę obo
wiązującą wszystkie podmioty grupy kapitałowej, że „bank-matka" przesądza o wyborze 
firm współpracujących z bankiem. Dotyczy to w szczególności firm doradczych i audy
torskich. W wypadku wyboru firm należących do grupy kapitałowej banku oznacza to ge
nerowanie kosztów w banku polskim, a więc jest specyficznym transferem przychodów 
do banku-matki. W taki sposób przyczynia się do poprawy rentowności w banku-matce, 
generując koszty i pogarszając wskaźniki rentowności w banku polskim. W większości 
przypadków wybór firm doradczych dotyczył wyboru podmiotów zagranicznych. 

W sferze zarządzania bankiem dostosowywano procedury bankowe do stosowanych 
w banku-matce. W bardzo szerokim zakresie wprowadzono szczegółowe procedury 
sprawozdawcze. Następnie do banku-matki przenoszono strategiczne decyzje dotyczą
ce rozwoju banku, ważniejsze decyzje finansowe, inwestycyjne, dotyczące polityki kre
dytowej, alokacji depozytów. Zagraniczne centra decyzyjne określały zasady oceny ryzy
ka i wyznaczały limity kredytowe. Przyjmowano ocenę ryzyka z banków zagranicznych 
znacznie ostrzejszą niż stosowana w bankach krajowych i niż ocena rządowa. Właścicie
le przesądzając o ostrych kryteriach efektywności określają warunki podejmowania de
cyzji kredytowych. W stosunku do swoich klientów zagraniczny właściciel banku sto
suje zasadę finansowania „globalnego" we wszystkich krajach i przedsięwzięciach. 
Zwyczajowo globalnie bank obsługuje interesy swoich klientów „macierzystych", nie
jednokrotnie obsługując jednocześnie konkurujące z nimi polskie podmioty. Podstawą 
jest przyjęcie zasady realizacji interesów banku-matki i jej klienta. Utrudnia to dostęp 
do finansowania polskim podmiotom, bo bank działa zgodnie z interesami swoich (za
granicznych) akcjonariuszy. Poprzez wprowadzenie ostrych procedur kredytowych 
i stosowanie swoistej zasady ochrony klientów banku-matki następuje oddziaływanie 
na kształtowanie polityki gospodarczej w stosunku do polskich podmiotów przez ak
cjonariuszy zagranicznych banków. 

Przeniesienie decyzji dotyczących polityki kredytowej za granicę w większości banków 
spowodowało przeniesienie tam również decyzji dotyczących poszczególnych wniosków 
kredytowych. Tam też zapadają decyzje o finansowaniu polskich podmiotów. Ocena sytuacji 
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ekonomiczno-finansowej i zdolności kredytowej klienta następuje według norm i kryte
riów „banku-matki". Niejednokrotnie ocena kondycji finansowej (standing finansowy) 
nie przystaje do polskiej rzeczywistości. Krajowe podmioty są słabsze kapitałowo w sto
sunku do podmiotów zagranicznych. Brak porównania kapitałów własnych do wymogów 
oceny zdolności kredytowej powoduje, że polskie podmioty nie mogą im sprostać. 

Mechaniczne stosowanie metody oceny zdolności kredytowej przeniesione z odmien
nych warunków funkcjonowania pogarsza lub uniemożliwia podmiotom działającym 
w polskich warunkach, sprostanie wymogom banków. Trudności w pozyskaniu finanso
wania na działalność bieżącą i rozwój przedsiębiorstwa pogarszają ich konkurencyjność 
względem podmiotów zagranicznych. 

Banki z kapitałem zagranicznym koncentrują się na klientach korporacyjnych. Jest to 
grupa klientów charakteryzujących się najwyższym poziomem efektywności, dużymi 
możliwościami zabezpieczenia kredytów, a w wielu wypadkach ocenę ryzyka ułatwia ra-
ting renomowanych firm międzynarodowych. Dlatego też rozwijająca się bankowa kon
kurencja skutkuje głównie dla dużych, rentownych przedsiębiorstw, które są przejmowa
ne przez banki zagraniczne w pierwszym rzędzie. 

Zjawisko finansowania najbardziej rentownych przedsięwzięć w gospodarce polskiej 
przez banki z udziałem kapitału zagranicznego rodzi niebezpieczeństwo efektu „global
nego" funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych - globalna obsługa 
klienta i podmiotów z nim związanych kapitałowo, produkcyjnie czy handlowo. Oznacza 
to także, że zakupy inwestycyjne banków dokonywane są w określonych firmach i wyko
rzystywane są zagraniczne, a nie krajowe technologie. Kredytobiorcom wskazywana jest 
także możliwość kredytowania pod warunkiem zakupów we wskazanych przez banki fir
mach. Część produktów i usług można pozyskać na rynku krajowym, niejednokrotnie 
swobodnie wybierając dostawcę i ostrzej negocjując warunki zakupu. 

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się dużą pracochłon
nością i niską rentownością, przynosi bankom relatywnie niskie zyski. Ostre wymogi sta
wiane tej grupie podmiotów oznaczają ograniczenie lub pozbawienie przedsiębiorstw 
dostępu do środków z banków. Procedury bankowe w tej grupie klientów charakteryzują 
się wysokim zbiurokratyzowaniem, wymagają z ich strony przygotowania wielu doku
mentów, a czas podejmowania decyzji jest długi. 

Odrębnym zagadnieniem jest finansowanie przez banki z kapitałem zagranicznym sa
morządów lokalnych. Można tu wyróżnić duże miasta, o wysokich przychodach, dużych 
potrzebach inwestycyjnych i możliwościach zabezpieczenia kredytowania, oraz pozosta
łe jednostki samorządowe (gminy, powiaty, województwa, małe miasta), znajdujące się na 
pozycji podobnej do małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowym problemem finan
sowania samorządów lokalnych jest relatywnie długi okres kredytowania ich przedsięwzięć, 
ze względu na specyfikę projektów. Finansowanie samorządów lokalnych jest najbardziej 
efektywnym i najszybszym sposobem aktywizacji głównie małej przedsiębiorczości. Ogra
niczenie dostępu do środków finansowych tej grupie klientów w najwyższym stopniu skut
kuje niskim poziomem aktywności gospodarczej i poziomem bezrobocia, gdyż nie dotyczy 
pojedynczych podmiotów, lecz całych społeczności lokalnych. 

Stosowana przez banki z kapitałem zagranicznym zasada koncentracji na dziedzinach 
przynoszących dochód i rezygnację z finansowania sfer mniej rentownych powoduje po
ważne trudności w organizacji finansowania sektorowego gospodarki. Finansowanie 
branż „starych", na przykład przemysłu ciężkiego, hutnictwa, przemysłu stoczniowego, 
górnictwa itd., nawet w zakresie restrukturyzacji jest w ocenie banków bardzo ryzykow
ne, co skutkuje zaniechaniem, a przynajmniej ograniczeniem kredytowania. Banki 
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stawiają przy rym dodatkowo warunki pozyskania przez przedsiębiorstwa tego sektora gwa
rancji Skarbu Państwa. Finansowanie budownictwa, w tym mieszkaniowego (nasycenie 
w segmencie biurowców), przy niskim poziomie dochodów pracujących i wysokim bezro
bociu jest marginesowe. Warunki określające wymagany przez banki poziom niezbędnych 
przychodów i zabezpieczeń jest dla większości kredytobiorców nie do spełnienia. 

Taki sposób kształtowania polityki banków powoduje, że banki z kapitałem zagranicznym 
przejmują obsługę najbardziej dochodowych dziedzin, a dla polskich banków pozostają 
nisze. Przykład banku PKO BP -jako banku z kapitałem polskim, przy jego relatywnie 
słabej pozycji kapitałowej (rozumianej jako szanse dalszego rozwoju) - wykazuje jedy
nie jak ogromne jest jeszcze pole do efektywnego kredytowania przedsiębiorstw. Wska
zuje również, że w rynkowej konkurencji fachowość rodzimych kadr, znajomość rynku 
i klientów oraz obiektywizm w decyzjach kredytowych może przynosić wysokie zyski przy 
zachowaniu wymaganych norm bezpieczeństwa kredytowego. Istnieje jednakże obawa, 
że bez dokapitalizowania bank ten nie będzie mógł finansować żadnych poważnych ka
pitałowo projektów. Sposób dokapitalizowania banku PKO BP i jego prywatyzacja może 
definitywnie przesądzić nie tylko o strukturze własnościowej całego systemu bankowego, 
ale również o dostępie do finansowania polskich przedsiębiorstw i samorządów. 

Banki międzynarodowe ustalają politykę kredytową w sposób scentralizowany. Kształ
tują także politykę oprocentowania kredytów dla podmiotów gospodarczych. Polska jest 
w ich ocenie stale krajem wysokiego ryzyka. Zaspokajanie potrzeb budżetowych państwa 
emisją papierów wartościowych Skarbu Państwa, powoduje, że jest to najkorzystniejsza 
lokata. Skarb Państwa zaspokajając potrzeby budżetowe emituje w ostatnich latach 
znaczne ilości papierów wartościowych. 

Na rynku są to papiery o najwyższej rentowności. Najwyższy zwrot na kapitale banki 
osiągają zakupując papiery Skarbu Państwa przy minimalnym ryzyku. Jednocześnie nie 
ma konieczności interwencji banku centralnego na rynku międzybankowym. Rynek wy
kazuje nadpłynność banków, co powoduje, że banki nie reagują na stopę banku central
nego, nie walczą o depozyty. Niezbędne zapotrzebowanie na środki banki zagraniczne 
pokrywają z depozytów „banku-matki" za granicą. Oznacza to, że NBP ma ograniczone 
możliwości efektywnego oddziaływania za pomocą instrumentów pieniężnych na banki, 
gdyż ich płynność zależy od „banków-matek". 

Banki polskie są zadłużone za granicą na ponad 7,5 mld USD. Zadłużenie zagranicz
ne banków oznacza jednakże, że zyski z tytułu pożyczek banków wpływają do „banku 
matki". Poprzez koszty odsetkowe część kapitałów wyprowadzana jest do „banku-matki". 

Wysoki poziom stopy kredytu lombardowego wskazuje, że ocena stanu i stabilności go
spodarki dokonywana przez bank centralny jest wysoce ostrożna. W łatach 1997-2002 
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występowała duża, kiłkupunktowa rozpiętość oprocentowania kredytu lombardowego 
i oprocentowania kredytu złotowego dla podmiotów gospodarczych. Powolne tempo ob
niżania oprocentowania w bankach komercyjnych, mimo pewnego obniżenia nominal
nych stóp w banku centralnym, następowało przy znacznym wzroście marż i prowizji 
bankowych dla nowo udzielanych kredytów. 

Wysoki poziom stopy oprocentowania kredytu zlotowego dla podmiotów gospodar
czych przy ponad siedemdziesięcioośmioprocentowym udziale kapitału zagranicznego 
(mierzonego udziałem w funduszach własnych) oznacza, że banki, w tym przede 
wszystkim banki zagraniczne, stosowały politykę ograniczania dostępu do kredytu dla 
przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Tym samym bank centralny w Pol
sce utracił bezpośredni wpływ na politykę stóp procentowych w bankach komercyjnych. 
Wpływ banku centralnego na banki komercyjne, w tym na zagraniczne, charakteryzuje 
mała wrażliwość. 

Polityka kredytowa banków zagranicznych, przy ich bardzo wysokim udziale w rynku, 
pomniejsza rolę NBP jako banku stabilizującego gospodarkę w sytuacjach kryzysowych 
zarówno wewnętrznych, jak i przenoszenia skutków zaburzeń zewnętrznych (za granicą). 
W sytuacjach kryzysowych banki zagraniczne mogą pozbawić naszą gospodarkę środków 
i przekazać je do innych krajów. Wynika to z faktu, że zagraniczni właściciele banków nie 
mają poczucia stabilności i nie wiążą na trwałe swojego rozwoju z rozwojem polskich 
przedsiębiorstw. 

FINANSOWANIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Przewaga własnościowa kapitału zagranicznego w bankach w Polsce nie przyczyniła 
się w ostatnich latach do wzrostu efektywności działania w bankach. Budżet nie osią
gnął zwiększonych wpływów z tytułu podatku dochodowego. Kto jest zatem beneficjen
tem obecności kapitału zagranicznego w bankach w skali uniemożliwiającej realizację 
polityki gospodarczej ? 

Celem reformy wdrażanej w kolejnych latach było m.in. zaktywizowanie polskich 
przedsiębiorstw i wyzwolenie przedsiębiorczości. 

W latach 1995-2002 kapitały podstawowe przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce 
wzrosły dwuipółkrotnie, podczas gdy udział kapitałów zagranicznych w kapitale pod
stawowym wzrósł ponad 8,3 razy. 
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Wraz ze wzrostem zaangażowania kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwach 
i w sektorze finansowym, w tym głównie w bankach, zwiększyło się finansowanie przed
siębiorstw przez banki z kapitałem zagranicznym z 16% do ponad 70%. Oznacza to bar
dzo silne oddziaływanie zagranicznych decydentów na tempo i fluktuacje wzrostu gospo
darczego, kierunki i sposób dalszego rozwoju przedsiębiorstw, w tym wzrost miejsc pracy 
i spadek bezrobocia. Zasilanie finansowe jest jednym z czynników pobudzania rynku we
wnętrznego poprzez tani kredyt. Zła sytuacja wewnętrznego rynku może ograniczać wy
soki i trwały wzrost gospodarczy. Istnieje zagrożenie, że banki z kapitałem zagranicznym 
będą finansowały tylko takie przedsięwzięcia, które nie będą konkurowały z interesem ich 
akcjonariuszy lub nie będą stanowić konkurencji dla ich klientów. Szczególnie dotyczy to 
produkcji eksportowej. A dystans dzielący Polskę z krajami Unii Europejskiej jest ogrom
ny mimo wysokiej dynamiki zmian w ostatnich latach. 

Poziom eksportu na 1 mieszkańca jest w krajach Unii Europejskiej w dalszym ciągu 
wyższy o ponad 6,4 raza, zaś importu ponad 4,5 raza. Dla dalszego wzrostu gospodarcze
go Polski, wzrostu udziału w rozwoju gospodarki europejskiej i światowej niezbędne jest 
stałe finansowanie polskich przedsiębiorstw na warunkach zbliżonych do tych, które ofe
rowane są przez banki na konkurencyjnych rynkach. 

Polityka banków kształtowana w „banku-matce" powoduje decyzje o odejściu od finan
sowania niektórych sektorów, regionów i przedsiębiorstw, a niekiedy też skrócenie hory
zontu finansowania przedsięwzięć. Ważnym skutkiem staje się także zaostrzenie kryteriów 
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oceny przedsiębiorstwa, tym samym ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Nie
wystarczająca znajomość uwarunkowań funkcjonowania polskiego przedsiębiorcy przez 
banki zagraniczne jest jednym z najistotniejszych ograniczeń jego rozwoju. Najczęstszy
mi przyczynami odmowy kredytowania przedsiębiorstw są: mała płynność finansowa, 
mała rentowność, niedostateczne zabezpieczenie kredytów. 

Przy wzroście przychodów przedsiębiorstw w latach 1995-2002 o 2,4 razy zobowiązania 
ogółem przedsiębiorstw wzrosły 3,6 razy. Wykorzystanie przez przedsiębiorstwa banko
wych kredytów długoterminowych wzrosło w tym okresie 2,7 razy i krótkoterminowych 
4,9 razy. Jednocześnie udział kredytów długoterminowych w zobowiązaniach ogółem 
zmniejszył się z 19,7% (1995 r.) do 10,0% (2002 r.), zaś udział kredytów krótkotermino
wych z 15,1% do 13,6%. 

Przewidywana poprawa struktury należności w bankach z kapitałem zagranicznych 
nie nastąpiła. W okresie 1995-2002 r. miał miejsce wzrost udziału należności zagrożo
nych w należnościach brutto od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych 
z 20,9% do 21,4%. Mimo wdrożenia nowych procedur metody zarządzania, w bankach 
zagranicznych nie przyczyniły się do poprawy efektywności alokacji kredytów w przed
siębiorstwach. 
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Tabela 14. Udział należności zagrożonych w należnościach brutto od sektora niefinansowego 
w bankach komercyjnych (w %) 

Rok 

Należności zagrożone 

1995 

20,9 

2000 

15,5 

2002 

21,4 

Źródło: Sytuacja banków w 2002 r. Synteza, NBP 2003 

Polskie przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej i wykazujące zdolność kredyto
wą poszukują finansowania bezpośrednio w bankach zagranicznych oferujących korzyst
niejsze warunki pozyskania kredytu oraz poprzez emitowanie akcji lub papierów dłużnych 
na giełdzie warszawskiej lub poza granicami kraju. Na koniec 2002 r. zagraniczne zadłu
żenie przedsiębiorstw wynosiło 40,8 mld USD, przy zadłużeniu ogółem Polski 83,2 mld 
USD, wobec zadłużenia w 1996 r. odpowiednio w wysokości 8,5 mld USD i 47,4 mld USD. 
Przedsiębiorstwa w sytuacji braku środków poszukują innych, dostępnych źródeł finanso
wania. W znacznym stopniu źródłem finansowania działalności może być wydłużenie 
okresów płatności swoich zobowiązań. W latach 1995-2002 nastąpił spadek współczynni
ka płynności, a jego dramatycznie niski poziom sygnalizował narastające trudności w ter
minowym regulowaniu zobowiązań. Jednocześnie osiągany poziom płynności zwiększał 
ryzyko utraty przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, co oznacza trudności w pozy
skiwaniu nowych kredytów, możliwość odmowy refinansowania dotychczasowych kredy
tów, podwyższenie kosztów finansowych. Problemy płynnościowe narastały przy jednocze
snym spadku rentowności przedsiębiorstw poniżej progu opłacalności5. 

Tabela 15. Przychody i rentowność obrotu (brutto i netto) przedsiębiorstw 

Rok 

Przychody ogółem (mln zt) 

Rentowność obrotu brutto ogółem (%) 

Rentowność obrotu netto ogółem (%) 

Płynność I stopnia ogółem (%) 

Płynność II stopnia ogółem (%) 

1995 

51 3441,2 

3,9 

1,9 

23,6 

86,5 

2000 

120 7062,0 

1,7 

0,5 

17,1 

74,0 

2001 

131 1101,5 

0,7 

-0,2 

19,1 

74,5 

2002 

1229 000,0 

0,5 

-0,3 

19,5 

75,3 

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS, 2003; Mierniki Statystyczne GUS, 2003 

Przedsiębiorstwa polskie nie nadążają za konkurencją m.in. z powodu niedostatku 
środków finansowych na działalność bieżącą i rozwój. Ponadto mogą być niszczone bra
kiem finansowania ze strony banków zagranicznych, które w ten sposób próbują chronić 
przedsiębiorstwa inwestorów zagranicznych powiązanych z tymi bankami. W kontekście 
otwarcia rynku europejskiego oznaczać to może konkurencyjną bezsilność wielu polskich 
przedsiębiorstw.6 Jednym z podstawowych powodów tego stanu rzeczy wydaje się być 
brak trwałej, mocnej bazy finansowania ekspansji przedsiębiorstw opartej na rodzimym 
kapitale, funkcjonującej na zasadach rzetelnego rachunku efektywnościowego. Szansą na 

5 Por. Bień W, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2002. 
6 Por. Suszyński C, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstwa. Doświadczenia i perspekty
wy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003, s. 373-376., PWE, Warszawa 2003. 
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prowadzenie krajowej polityki rozwoju przedsiębiorczości i zapewnienie trwałego wzro
stu gospodarczego pozostaje umocnienie polskiego kapitału w sektorze bankowym. 

Jednym z najważniejszych czynników wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw, 
w tym przedsiębiorstw małych i średnich bez odpowiedniej zdolności kredytowej, z pro
blemami płynnościowymi może stać się rządowy program gwarancji i poręczeń. System 
ten formalnie funkcjonujący od kilku lat, do chwili obecnej nie spełnił pokładanych 
w nim oczekiwań. Wydaje się, że głównym problemem jest brak określenia w programie 
czytelnych zasad wspierania przedsiębiorstw. Istotną rolę odgrywa także skłonność 
przedsiębiorstw do inwestowania, ograniczona realnie wysokim poziomem kosztu pozy
skania kredytu. Kluczowym zagadnieniem dla rozwoju przedsiębiorstwa, jak również 
istotnym problemem społecznym, staje się także problem tworzenia nowych miejsc pra
cy. Polityka banków z kapitałem zagranicznym poprzez eksport polskich oszczędności 
w globalnym systemie bankowym sprowadza się do tworzenia nowych miejsc pracy za 
granicą. Przeorientowanie systemu bankowego na przyjazny dla przedsiębiorstwa pol
skiego, wymaga zmiany podejścia banku. Banki z kapitałem zagranicznym nie są tym jed
nak zainteresowane. Dlatego, też banki z kapitałem polskim, mają szansę za pomocą fun
duszy gwarancyjnych alokować kapitał w przedsięwzięcia polskie. Struktury te należy 
wesprzeć polityką gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorstw, by działania banków nie sta
ły się żywiołowymi, a przy kryterium zysku, pozwalały na realizację strategii szybkiego 
wzrostu gospodarczego. 

Jednym z najistotniejszych elementów w rozwoju gospodarczym i ogromną szansą na 
wyjście z niemocy aktywizacji podmiotów gospodarczych, staje się region (gmina, powiat, 
województwo), tym samym finansowanie ze wsparciem państwa, np. poprzez banki z ka
pitałem polskim, powinno być skierowane właśnie tam. Regiony mają specyficzne potrze
by rozwojowe, a aspiracje samorządów lokalnych powinny być realizowane z wykorzysta
niem polskich banków, a nie decydentów zagranicznych. Jest to jednocześnie szansa dla 
banków z polskim kapitałem na objęcie pewnego segmentu rynku istotnego dla rozwoju 
gospodarczego. Dodatkowym czynnikiem jest przygotowanie przedsiębiorstw do absorp
cji środków pomocowych i funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. W tym zakresie 
istnieje szansa rozwojowa zarówno dla poszczególnych przedsiębiorstw, regionów, samo
rządów, ale także skanalizowania wykorzystania środków pomocowych i funduszy struk
turalnych w bankach z polskim kapitałem. 

Istotną rolę dla funkcjonowania całego systemu bankowego powinien odgrywać nadzór 
bankowy. Jego dotychczasowa rola jest bardzo formalna. W dyspozycji Komisji Nadzoru 
Bankowego pozostają narzędzia ochrony interesów klientów zgodnie z polskim ustawo
dawstwem. 

Dla stabilnego rozwoju gospodarczego niezbędny jest stabilny system finansowy, w tym 
bankowy, nie poddawany naciskom politycznym, ale też naciskom zagranicznych decy
dentów. Konieczne jest zatem opracowanie strategii finansowania polskich przedsię
biorstw zgodnie z warunkami kulturowymi i ekonomicznymi funkcjonowania polskiej go
spodarki. Ogromną rolę będzie miała w tym zakresie decyzja o sposobie prywatyzacji 
ostatnich banków z polskim kapitałem. Równie ważne znaczenie będzie miała też dysku
sja o sposobie wykorzystania środków pomocowych (by trafiły do polskich przedsię
biorstw, a nie firm doradczych), działania zmierzające do utrwalenia przekonania przed
siębiorstw o stabilności polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej i monetarnej. 

Najważniejszym problemem dla umożliwienia rozwoju przedsiębiorstw, szybkiego 
wzrostu gospodarczego jest wyjście z kręgu opinii o braku rodzimego kapitału, niskiej 
efektywności polskiej gospodarki czy niezmienności zobowiązań międzynarodowych. 
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ROZDZIAŁ X 

Cezary Kosikowski 

POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA DŁUGOOKRESOWEGO WZROSTU 
GOSPODARCZEGO I DYNAMICZNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI 
PRZEZ PRAWO 

PRAWDY OCZYWISTE O PRAWIE I JEGO FUNKCJACH 

1. Prawo tworzone (zmieniane, uchylane) przez państwo lub przez instytucje między
narodowe (np. przez organy wspólnot politycznych lub gospodarczych) stanowi jeden 
z ważniejszych instrumentów, za pomocą którego można osiągać wcześniej założone 
i sformułowane cele społeczne, gospodarcze, polityczne bądź tworzyć warunki sprzyjają
ce osiąganiu tych celów. Tzw. racjonalny prawodawca wyklucza jednak możliwość 
tworzenia prawa bez potrzeby, czyli bez wskazania celu, któremu ma ono służyć. Jedno
cześnie racjonalność tworzenia prawa zakłada obowiązek przewidywania i uwzględniania 
pożądanych oraz niepożądanych skutków zachowań adresatów norm prawnych. Niezbęd
nym elementem racjonalności prawa jest również stałe badanie i ocenianie jego skutecz
ności oraz wykorzystywania płynących stąd wniosków dla zmiany prawa obowiązującego 
(J. Wróblewski). 

2. Korzystanie z prawa jako instrumentu osiągania określonych celów podlega pewnym 
regułom, w tym także ograniczeniom lub wręcz zakazom. Musi je respektować każdy ra
cjonalny prawodawca. Są to bowiem pewne standardy, które stanowią dorobek teorii 
i praktyki tworzenia i stosowania prawa. Często powstały na przestrzeni kilku formacji 
społeczno-ekonomicznych. Jednym z nich jest przeświadczenie, że prawo stanowione 
przez państwo nie powinno wypierać i zastępować innych norm, z których wynikają tak
że wzorce zachowań adresatów tych norm. Prawo tworzone przez państwo może i powin
no natomiast pełnić wobec innych norm zachowania funkcję ochronną lub rolę subsy-
diarną (pomocniczą). Szczególnie mocno akcentuje się ograniczoną potrzebę sięgania 
po regulacje prawne w celu normowania zachowań uczestników rynku (por. koncepcje li
beralne i neoliberalne). Potrzeby tej nie neguje się jednak w wypadku interwencjonizmu 
państwowego (por. keynesizm oraz neokeynesizm i postkeynesizm) lub reakcji państwa 
na zachowania zakłócające lub wypierające funkcjonowanie ekonomicznych mechani
zmów rynku (por. koncepcję państwa jako „stróża nocnego"). 

3. Pod względem formalnym ogół reguł, ograniczeń i zakazów dotyczących korzysta
nia z prawa określają przepisy konstytucji państwa oraz przepisy traktatów konstytuują
cych wspólnoty polityczne i gospodarcze grupy państw. Standardem jest też wymóg, aby 
prawo tworzone „zwykle" było zgodne z przepisami aktów wyższego rzędu. Jest to dość 
istotne ograniczenie dla rządu w osiąganiu celów makroekonomicznych poprzez prawo, 
jeśli jego projekty są w kolizji z normami wyższego rzędu (np. z normami konstytucyj
nymi). Może to niekiedy tłumaczyć podejmowanie przez rząd działań legislacyjnych 
wbrew zasadom konstytucji lub postanowieniom prawa wspólnotowego,a także pewną 
bezsilność rządu, który nie chce działać contra legem i nie zgłasza propozycji sprzecz
nych z konstytucją, mimo iż mogłyby one prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu 
ekonomicznego. 

4. Znaczenie prawa jako instrumentu osiągania określonych celów jest ograniczone lub 
wręcz żadne, jeżeli postępowanie prawodawcy nie jest zgodne z teoretycznym modelem 
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racjonalnego tworzenia prawa oraz z zasadami konstytucyjnymi lub z postanowieniami 
traktatów wspólnot politycznych i gospodarczych. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wte
dy, gdy prawodawca sięga po prawo nie znając lub nie rozumiejąc dobrze celów, które chce 
osiągnąć za pomocą prawa. Jest tak także, gdy prawodawca wadliwie ocenia możliwości 
osiągnięcia tych celów poprzez prawo, zamiast przez podjęcie innych działań (np. plani
stycznych, organizatorskich, motywacyjnych, koordynacyjnych, kontrolnych). Podobny, ne
gatywny, rezultat może także przynieść prawo niezrozumiałe, nieczytelne, spóźnione w sto
sunku do potrzeby jego wydania, niespójne z całym systemem prawnym lub co gorzej -
prawo nieadekwatne do danych warunków ustrojowych, społecznych, gospodarczych, mię
dzynarodowych itd. Najlepsze prawo nie sprawi bowiem cudu, natomiast złe prawo może 
zaszkodzić nawet cudowi! Podobnie trzeba ocenić relacje występujące między prawem 
ustanowionym a prawem stosowanym; najlepsze bowiem prawo, jeśli jest źle stosowane nie 
przyniesie pozytywnego rezultatu. Nie da go także prawidłowe stosowanie złego prawa. 

5. Racjonalne tworzenie prawa i prawidłowe jego stosowanie nie stanowią jedynie teo
retycznej abstrakcji. Zawsze bowiem jest to domena działań państwa i jego instytucji 
bądź organów wspólnot politycznych i gospodarczych państw. Podmioty te powinny 
umieć korzystać z prawa, by osiągnąć zamierzone cele, które same sobie zresztą wytycza
ją. Niesposób natomiast zrozumieć takich postaw w działalności państwa, które polegają 
na zaniechaniu określania perspektywicznych i długookresowych celów, jakie dane pań
stwo lub wspólnota gospodarcza państw powinny osiągać. Jeśli sytuacja taka ma miejsce, 
to wówczas niewiele pomoże nawet racjonalne tworzenie prawa i prawidłowe jego stoso
wanie. Prawo może wtedy przynosić jedynie rezultaty doraźne, odcinkowe, krótkotrwałe, 
nie tworzące żadnej gwarancji utrzymania pozytywnych skutków jego oddziaływania 
przez dłuższy czas. Prawo i jego walory zależą zatem od państwa oraz jego organizacji 
i funkcjonowania, a także odpowiednio - gdy chodzi o prawo wspólnotowe - od organiza
cji i funkcjonowania wspólnoty państw. 

PRAWDY NIE DLA WSZYSTKICH OCZYWISTE 0 ROLI PAŃSTWA 
I WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ 
GOSPODARCE RYNKOWEJ 

1. Ekonomiczne uzasadnienia roli państwa w gospodarce rynkowej podzieliły myśl eko
nomiczną. Przy odrzuceniu ekstremalnych i rzadko potwierdzających się w praktyce po
staw można dojść do wniosku, że interwencja państwa w gospodarce jest zawsze uzasad
niona. Tyle tylko, że dla jednych uzasadnienie to wynika ze słabości (zawodności) rynku 
i jego „niewidzialnej ręki". Natomiast drudzy w większym stopniu dostrzegają koszty in
terwencji państwa w gospodarce oraz jej zawodność i przez to dopuszczają jedynie ogra
niczoną interwencję państwa w gospodarce. Doktrynalne spojrzenie na rolę współcze
snego państwa w gospodarce rynkowej jest więc wciąż niejednoznaczne, chociaż coraz 
bardziej widoczne jest zbliżenie stanowisk zwolenników różnych nurtów myśli ekono
micznej (W. Stankiewicz). 

2. Na dotychczasowe spory co do roli państwa w gospodarce obecnie trzeba patrzeć 
inaczej, niż tylko z teoretycznego punktu widzenia (E. Domańska oraz Współczesny key-
nesizm). Kapitalizm nie jest bowiem jednolity (T. Kowalik, 2). Ma zarówno „złote stan
dardy" (A.K Koźmiński), jak inne ich odcienie (typy, modele, warianty). Dla ich wyróż
nienia stosuje się jednak niejednolite kryteria. Podobnie jest z systemami ekonomicznymi 
(T. Kowalik, 1). Ich różnorodność nie zanika nawet w warunkach globalizacji i integracji, 
ale wydarzenia te zmieniają zadania państwa wobec gospodarki. Jeszcze bardziej jest to 
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widoczne w procesach transformacji ustrojowej i gospodarczej jednych państw (np. by
łych europejskich państw socjalistycznych) oraz transformacji gospodarczej, nie związa
nej ze zmianą ustroju politycznego państwa (np. Chiny, Chile). Są to nieporównywalne 
ze sobą sytuacje. Wymagają one niejednolitych zachowań państwa wobec gospodarki. 
Można zatem wyróżniać rożne „modele kapitalizmu". Nie odzwierciedlają one rzeczywi
stych systemów i nie mogą być traktowane dosłownie jako „projekty" do realizacji przez 
innych (A.K Koźmiński, s. 177). 

3. Wskazuje to na konieczność dyferencjacji państw, nawet jeśli mają one ten sam typ 
gospodarki lub ustrój polityczny. Podział ten następuje według różnych, lecz nie zawsze 
jednoznacznie rozumianych kryteriów (np. podział na: kraje rozwinięte i nierozwinięte 
(zacofane) oraz rozwijające się; kraje uprzemysłowione i nieuprzemysłowione; kraje bo
gate i biedne; kraje o gospodarce nowoczesnej lub tradycyjnej, kraje o gospodarce opar
tej na wiedzy itd.). Z podziałów tych wynika teza R. Jesopa, że „ogólna ekonomiczna teo
ria państwa kapitalistycznego jest niemożliwa". Wobec tego rola państwa w gospodarce 
nie może być również pojmowana jako jednolita i właściwa dla każdego państwa kapita
listycznego, niezależnie od jego konkretnych właściwości i uwarunkowań. Ponadto, roli 
państwa nie można też ujmować statycznie. Takie ujęcie może dotyczyć tylko przeszłości 
danego państwa. 

4. Dotychczasowe ustalenia teorii, co do roli państwa w gospodarce rynkowej, weryfi
kują przede wszystkim trzy zjawiska: globalizacja, tworzenie wspólnot gospodarczych 
grupy państw oraz powstawanie typu gospodarki opartej na wiedzy. Z tego punktu widze
nia zachowania poszczególnych państw również nie są i nie mogą być jednolite. Jedne 
państwa forsują bowiem ideę globalizacji, dopatrując się w niej szansy na rozszerzenie 
pola swych wpływów gospodarczych poza tradycyjne formy międzynarodowych stosun
ków gospodarczych. Inne państwa zaś poddają się tej presji w przekonaniu, że globalizacja 
pozwoli im odrobić zaległości rozwojowe (G.W Kołodko, 1, 2a i 2b). Jeszcze inne pań
stwa podchodzą do globalizacji wstrzemięźliwie, swe położenie gospodarcze we wspól
nocie gospodarczej, do której już należą, uznają za zadawalające. Przynależność ta sprawia 
zresztą przeniesienie znacznej części zadań i kompetencji poszczególnych państw na 
szczebel odpowiednich organów wspólnoty gospodarczej państw. To w zasadniczy sposób 
zmienia dotychczasową rolę państwa. Jest zatem zrozumiale, że różnym uwarunkowa
niom poszczególnych państw muszą towarzyszyć odpowiednio zróżnicowane zakresy 
i formy ich zachowań wobec gospodarki (C. Kosikowski). Nie inaczej jest także w wypad
ku tworzenia typu gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie działania państwa są 
w miarę jednolite. Różnicuje je jedynie to, czy państwo dopiero zmierza do przyjęcia ta
kiego typu gospodarki, czy też już utrwala go w praktyce. 

5. Przytoczone wyżej uwarunkowania sprawiają, że współcześnie rola państwa kapitali
stycznego wobec gospodarki może być postrzegana jako jednakowa tylko w odniesieniu 
do niektórych powinności państwa. W stosunku do większości z nich jest to rola różna 
w zależności od właściwości i uwarunkowań danego państwa. Każde państwo kapitali
styczne ma z pewnością te same powinności w zakresie ochrony prawnej rynku i jego me
chanizmów, a także w zakresie godzenia i usuwania konfliktów wartości gospodarczych 
z wartościami innej natury. Za powinność każdego państwa uznaje się także rozwiązywa
nie problemu bezrobocia oraz sprawowanie nadzoru nad systemem pieniężnym i funk
cjonowaniem rynku finansowego. Na taką rolę państwa wobec gospodarki godzą się 
nawet najbardziej skrajni liberałowie. W odniesieniu do innych zagadnień oczekuje się już 
bardzo zróżnicowanej aktywności państwa w gospodarce, w tym zarówno postawy aktyw
nej w odniesieniu do określonych zagadnień (np. ochrony środowiska), jak i - w niektórych 
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kwestiach (np. reglamentacji działalności gospodarczej) - postawy pasywnej. Zależy to 
od przedmiotu polityki gospodarczej, a także od tego, w interesie kogo ma być ona pro
wadzona lub zaniechana. Jest to bardzo szerokie spektrum zagadnień. 

6. Należy retorycznie zapytać, czy każde państwo kapitalistyczne może, ma lub powin
no mieć jednolite podejście do wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego? Pojęcie 
wzrostu gospodarczego wiąże się z procesem powiększania z roku na rok wielkości eko
nomicznych danego gospodarstwa narodowego, przede wszystkim rozmiarów sil wytwór
czych, produkcji i konsumpcji. Natomiast pojęcie rozwoju gospodarczego traktuję jako 
konsekwencję wzrostu gospodarczego. 

Dlatego też odpowiedzi na postawione pytanie dopatruję się przede wszystkim w teo
riach wzrostu gospodarczego, ponieważ to z ich kształtem wiążą się określone strategie 
polityki rozwoju gospodarczego. Mam jednak wątpliwość, czy jest to założenie prawidło
we i czy sam fakt istnienia różnych teorii wzrostu gospodarczego nie przekreśla szansy 
na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi. 

Co więcej, postawić można także pytanie, czy wzrost gospodarczy oraz jego mierniki są 
adekwatne i wystarczające do oceny sytuacji społecznej i gospodarczej danego państwa, 
a także do wynikających stąd problemów. W rozwoju człowieka jest bowiem tak, że jego 
wzrostu (w sensie fizycznym) oczekujemy jedynie w odpowiednim czasie i w określonym 
tempie. Problem pojawia się dopiero wówczas, gdy człowiek przestaje wzrastać lub wzra
sta nadal, chociaż już nie powinien. Nie oczekujemy zatem wzrostu ciągle. Nieco inaczej 
jest w wypadku rozwoju człowieka, ponieważ chodzi w nim głównie o rozwój psychofi
zyczny. Tego zaś oczekuje się aż do pełnej dojrzałości, chociaż niekoniecznie w tempie 
związanym ze wzrostem. W jednym i drugim wypadku nie wszystko, co stanowi wzrost 
i rozwój wymaga stałego powiększania. Po osiągnięciu określonego poziomu wzrostu 
i rozwoju przedmiotem troski staje się raczej utrzymanie tego poziomu niż działania ma
jące na celu zahamowanie tempa wzrostu i rozwoju. Analogia wzrostu i rozwoju człowie
ka ze wzrostem gospodarczym i rozwojem gospodarczym wydaje się być na miejscu, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji porównania. 

PRAWDA 0 OBIEKTYWNEJ NIEMOŻLIWOŚCI SFORMUŁOWANIA UNIWERSALNEJ 
EKONOMICZNEJ KONCEPCJI DŁUGOOKRESOWEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO 
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZE WZGLĘDU NA RÓŻNORODNOŚĆ EKONOMICZNYCH 
TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO 

1. Teorie wzrostu gospodarczego formułowano od dawna. Część z nich ma obecnie już 
tylko wymiar historyczny (np. wszelkie teorie cyklu koniunkturalnego - por. teoria 
J. Schumpetera). Natomiast współczesne pojmowanie wzrostu gospodarczego i rozwoju 
gospodarczego w teorii jest dalece niejednolite. Nowoczesne teorie wzrostu gospodar
czego różnią się od dotychczasowych teorii głównie tym, że ujmują zagadnienia prze
mian w gospodarce w perspektywie dłuższej niż cykl koniunkturalny (patrz A. Wojtyna, 
Raport nr 13). Uwzględniają także skutki postępu technicznego, stosują także narzędzia 
matematyczne rozumowania (por. zwłaszcza teoria R. J. Barro). Wśród sposobów analizy 
długookresowego wzrostu gospodarczego i jego trwałości odnotować trzeba: 1) neokla
syczną teorię wzrostu, 2) nową teorię wzrostu, 3) teorię realnego cyklu koniunkturalne
go, 4) koncepcję wzrostu długotrwałego i podtrzymującego się Sustainable Development 
(patrz szerzej B. Fiedor, Raport nr 13 oraz stanowisko RSS-G przy Prezesie RM, 
Raport Nr 32). 
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2. Każda z nowoczesnych teorii wzrostu gospodarczego uwzględnia częściowo od
mienne cele długookresowego wzrostu gospodarczego oraz jego czynniki (zewnętrzne 
i wewnętrzne). Jednocześnie każda z teorii boryka się z tymi samymi problemami, w tym 
z ustaleniem metod pomiaru wzrostu gospodarczego oraz z wyznaczeniem jego tempa 
i granic (C. Józefiak, Raport nr 13). 

3. Nie wchodząc zatem w szczegółową analizę poszczególnych teorii wzrostu gospo
darczego można stwierdzić, iż nie może być jednakowej recepty (koncepcji) długookre
sowego wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego dla każdego państwa, skoro 
istnieje różnorodność ekonomicznych teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, a po
szczególne państwa różnią się między sobą pod wieloma względami ekonomicznymi 
i społecznymi. 

Jeśli więc z różnych teorii wzrostu gospodarczego mają płynąć pewne dyrektywy co do 
zachowań państwa (wyboru strategii i polityki gospodarczej), to w ich zestawie należało
by wyróżnić dwie grupy. Do jednej zaliczyć trzeba takie zachowania, które wynikają z każ
dej teorii wzrostu gospodarczego, niezależnie od jej treści. Natomiast do drugiej grupy 
należy kwalifikować zachowania wynikające z odrębności określonej teorii wzrostu go
spodarczego. 

4. Ważniejsze są podobieństwa, jakie płyną z różnych teorii wzrostu gospodarczego. 
Każda z nich docenia kapitał ludzki (por. Raport nr 27) i wynikającą stąd potrzebę roz
woju edukacji i kwalifikacji. Dlatego dla każdej teorii problemem jest m.in. bezrobocie 
i stan ubezpieczeń społecznych. Wspólną troską licznych teorii wzrostu gospodarczego 
jest również ekologia. Podobnie jest ze stosunkiem poszczególnych teorii do czynników 
kapitałowych sensu stricto, a więc do inwestycji oraz nakładów na badania i rozwój. Z te
go też powodu każda z teorii wzrostu gospodarczego wymaga zachowania prawidłowej 
struktury wydatków publicznych, pozwalającej na uwzględnienie w niej wymienionych 
wyżej obiektów finansowania. 

Teorie wzrostu gospodarczego z niepokojem podkreślają znaczący wpływ na wzrost 
i rozwój gospodarczy polityki monetarnej i podatkowej, a także czynników zewnętrznych 
(globalizacja i integracja gospodarcza). Z różnych teorii wzrostu gospodarczego wyłania 
się obszerny i zróżnicowany, chociaż powiązany ze sobą, katalog powinności kształtujący 
rolę państwa i prawa w dziedzinie zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarcze
go. Są to tzw. instytucjonalno-prawne czynniki wzrostu gospodarczego. 

5. Różnice istniejące między poszczególnymi teoriami wzrostu gospodarczego, akcen
tują przede wszystkim rolę takich czynników wzrostu gospodarczego, jak: produkcja i po
stęp techniczny (np. R Smith i D. Begg, t. 3), wydajność pracy i oszczędności gospo
darstw domowych (R.J. Barro), inflacji (A. Wojtyna, Raport nr 13). Nietrudno dostrzec, 
że są to czynniki uwzględniane, pośrednio lub bezpośrednio, przez inne teorie wzrostu 
gospodarczego. 

6. Poszczególne teorie wzrostu gospodarczego ustalają zróżnicowany wpływ wymienio
nych czynników na wzrost gospodarczy (por. Ekonomia polityczna dla prawników i nie 
tylko). Wskazują one także, że istnieje nie tylko bogactwo problemów wymagających 
rozwiązania w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, lecz także cała mozaika instru
mentów ekonomicznych, finansowych, prawnych, politycznych prowadzenia polityki 
gospodarczej. 

Należy zatem dojść też do wniosku, że nie można fetyszyzować wzrostu gospodarcze
go jako miernika rozwoju gospodarczego konkretnego państwa, tzn. z jego poziomem cy
wilizacyjnym, osiągnięciami i problemami. Jak pokazuje historia, większość państw na 
świecie przez wieki korzystała z wynalazków obcych, nie zaś z własnego dorobku. 
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PRAWDA (CAŁA) 0 PROGRAMACH POLSKICH RZĄDÓW W ZAKRESIE WZROSTU 
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ ICH REALIZACJI 

1. Po 1989 r. Polska podjęła przede wszystkim trud dokonania niezbędnych przekształ
ceń ustrojowych, społecznych i gospodarczych. W związku z tym przed państwem poja
wiły się w pierwszej kolejności zadania związane z realizacją transformacji (por. Państwo 
i prawo w gospodarce rynkowej, 1992). Na tym skoncentrowała się też uwaga rządu (por. 
Plan Balcerowicza, a także Memorandum rządu polskiego w sprawie reformy gospodar
ki i średnioterminowych kierunków polityki gospodarczej w latach 1991-93). Hiperinfla
cja i inne czynniki uniemożliwiały wówczas podjęcie prac nad programami wzrostu go
spodarczego i rozwoju gospodarczego w dłuższej niż rok perspektywie czasu. Przełom 
nastąpił dopiero w 1994 r., w związku z ogłoszeniem rządowego programu Strategia dla 
Polski, autorstwa G.W Kołodko. Program ten był jednak obliczony na stosunkowo krótki 
horyzont czasowy i w najlepszym razie można go oceniać jako program średniookresowy 
(Raport nr 1 i Raport specjalny). Przełomowość Strategii dla Polski polegała jednak na 
tym, że dokument ten zapoczątkował praktykę opracowywania przez rząd i inne instytucje 
(np. PAN) programów strategicznych oraz programów sektorowych, stanowiących na
stępnie podstawę prowadzenia polityki gospodarczej rządu. W ślad za Strategią dla Pol
ski pojawiły się bowiem inne programy (patrz Raporty Rady Strategii Społeczno-
Gospodarczej przy Prezesie RM Nr: specjalny II z 1996 r., Nr 23, Nr 32, Nr 39 i Nr 48 
oraz Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., KBN Warszawa 2001). 

2. Powstawaniu owych dokumentów towarzyszyły dyskusje i oceny merytoryczne for
mułowane przez Radę Strategii Społeczno-Gospodarczej, powołanej po raz pierwszy 
w czerwcu 1994 r. (patrz Raporty przy Prezesie RM Nr 1, 13, 22, 27, 32, 39, 44, 46, 48). 
Posiedzenia Rady poświęcano problemom sektorowym. Rady Strategii Społeczno-Gosp
odarczej i podejmowane w ich ramach oceny były reprezentatywne dla środowiska eko
nomicznego, chociaż zróżnicowane pod względem postaw politycznych i naukowych 
swych członków. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej dostarczała kolejnym rządom 
bogatej wiedzy i rad. Obawiam się, że z nich nie korzystano. Tak zresztą bywa zawsze 
wtedy, gdy władca albo nie ma zamiaru korzystać z rady innych, albo gdy ocenia, że sko
rzystanie z rad innych może prowadzić do osłabienia jego władzy, a nawet do jej utraty. 

3. Z wymienionej w punkcie 1 listy programów rządowych wynika, że problematyka 
strategii wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego Polski była dostrzegana i obec
na zarówno w pracach rządów lewicowych, jak i rządów prawicowych. Zasadne jest twier
dzenie, że w podejściu rządu do problemu wzrostu gospodarczego nie zaznaczyły się 
większe różnice. Być może dlatego, że trudno poszczególnym programom rządowym 
przypisać w sposób jednoznaczny określoną podstawę teoretyczną. Różnice w progra
mach zaznaczały się bardziej wyborze określonej polityki gospodarczej i doborze instru
mentów jej realizacji niż z powodu oparcia tych działań na określonej teorii wzrostu go
spodarczego. 

4. Trzeba też dodać, że mała stabilność polityczna, wyrażająca się m.in. w częstych 
zmianach rządów nawet w ramach jednej kadencji parlamentarnej, sprawiała, że progra
my opracowane przez poszczególne rządy nie miały szans na realizację. Ze względu na 
częste zmiany rządu lub zmiany składu osobowego tego samego rządu zastępowano je 
programami kolejnego rządu. 

5. Programy te nie przekładały się na wieloletnie plany makroekonomiczne. Po 1990 r. 
Polska zrezygnowała bowiem z systemu wieloletniego planowania gospodarczego. Po pew
nym czasie zrezygnowano nawet z opracowywania rocznych założeń polityki społeczno-
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-gospodarczej. Rządy koncentrowały wysiłki przede wszystkim na rozwiązywaniu bieżą
cych problemów społecznych i gospodarczych w ramach rocznego planowania budżeto
wego. W tym zaś zakresie można było uczynić niewiele, gdyż stan finansów publicznych 
był zły i na ogół nie bardzo wiedziano jak go poprawić w sposób całościowy (wyjątek sta
nowiły próby podejmowane przez G.W. Kołodko). 

6. Działania państwa, w tym także prawo, podporządkowano więc prawie wyłącznie re
alizacji celów doraźnych, związanych głównie z usuwaniem konfliktów społecznych, 
nie zaś z realizacją długofalowych założeń programowych dotyczących wzrostu gospodar
czego i rozwoju gospodarczego Polski. Stan ten ma miejsce nadal i jest szkodliwy dla dal
szego dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski. 

KILKA - W MIARĘ OCZYWISTYCH - PRAWD 0 POWINNOŚCIACH PAŃSTWA 
POLSKIEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DŁUGOOKRESOWEGO WZROSTU 
GOSPODARCZEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO W WARUNKACH 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOBALIZACJI GOSPODARKI 

1. Wzrost gospodarczy i rozwój danego państwa gwarantują nie tyle stosowanie nauko
wych teorii wzrostu gospodarczego, co opracowanie racjonalnych programów rządowych 
i konsekwentna ich realizacja. Bez aktywnej postawy państwa nie jest możliwe zapewnie
nie długookresowego wzrostu gospodarczego i dynamicznego rozwoju gospodarczego 
każdego państwa, w tym także Polski. Dlatego też, aby obecnie wskazać, co państwo po
winno uczynić, aby zapewnić długookresowy wzrost gospodarczy, należy przede wszyst
kim podsumować i ocenić dotychczasowe osiągnięcia i porażki przemian z lat 1990-2003. 
Na tej podstawie można ustalić katalog barier dynamicznego rozwoju gospodarczego Pol
ski oraz przyczyn ich powstania i utrzymywania się. Pomoże to następnie w wytyczeniu 
katalogu działań państwa związanych z tworzeniem warunków zapewniających długo
okresowy wzrost gospodarczy. W takich bowiem tylko warunkach można tworzyć i reali
zować programy polityki makroekonomicznej państwa. Wtedy też bezcenne staną się: do
bra znajomość teorii wzrostu gospodarczego oraz umiejętność korzystania z prawa jako 
instrumentu osiągania wyznaczonych w polityce celów. Właściwości tych zabrakło więk
szości polskich rządów występujących po 1989 r., chociaż tylko części z nich wystawiono 
rzetelne cenzurki naukowe (patrz oceny Strategii dla Polski, Raport Nr 1 oraz oceny rzą
du J. Buzka, Raport nr 39). 

2. Od połowy 1992 r. Polska miała wzrost gospodarczy, liczony zmianami PKB. Tyle tyl
ko, ż e w W kwartale 2001 r. wynosił on zaledwie 0, 2 %. Był to efekt „przechłodzenia" 
koniunktury. Dopiero od polowy 2002 r. nastąpiło przyspieszenie wzrostu gospodarcze
go. Było ono efektem polityki G.W Kołodko. Przyspieszenie nie zlikwidowało jednak 
wcześniej powstałych problemów gospodarczych i społecznych. U progu 2004 r. Polska 
pozostawała w bardzo trudnej sytuacji. Balast nierozwiązanych problemów ekonomicz
nych i społecznych staje się coraz cięższy. Jego miarą jest chociażby to, że obecnie prze
ciwko istniejącej sytuacji strajkują już nie tylko pielęgniarki i lekarze oraz górnicy i kole
jarze, ale także policjanci, celnicy i straż graniczna. Polska od 2001 r. ponownie wykazu
je wzrost gospodarczy, ale nie likwiduje to istniejących wciąż problemów społecznych 
i gospodarczych. Konieczna jest więc wzmożona aktywność państwa, skierowana na roz
wiązanie tych problemów. Niezbędne są działania państwa co najmniej dwojakiego ro
dzaju. Jedne powinny usuwać istniejące bariery dynamicznego rozwoju gospodarczego 
Polski, drugie zaś należy odnieść do tworzenia przez państwo stałych i sprzyjających 
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warunków do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Pomiędzy obydwo
ma rodzajami działań państwa występuje ścisły związek. Jedne i drugie muszą opierać się 
na odpowiednich podstawach prawnych. 

3. Usuwanie barier dynamicznego rozwoju gospodarczego i tworzenie warunków 
sprzyjających dalszemu wzrostowi gospodarczemu Polski powinno polegać w szczegól
ności na: 
- odejściu od dotychczasowej praktyki długookresowego prognozowania i programowa

nia makroekonomicznego jako aktów dobrej woli rządu lub aktu wyrażającego jedynie 
jego polityczne oblicze. Praktykę tę trzeba zastąpić stałym, instytucjonalnym systemem 
perspektywicznego prognozowania i programowania oraz wieloletniego planowania 
makroekonomicznego o charakterze indykatywnym (np. przez powołanie z prawdziwe
go zdarzenia Centrum Studiów Strategicznych Rządu); 

- odejściu od dotychczasowej praktyki opracowywania programów rządowych tylko w wy
padku szczególnego zagrożenia lub w wybranych obszarach, bez wyraźnego powiązania 
ich i przełożenia na plany finansowe. Programy rządowe należałoby sporządzać według 
działów administracji rządowej, jednakże po uprzedniej ich weryfikacji. Tytuły działów 
powinny stanowić zasadniczą podziałkę klasyfikacji budżetowej; 

- przebudowie dotychczasowego planowania finansowego w ten sposób, aby obejmowa
ło ono: 1) wieloletni plan finansowy sektora finansów publicznych, odpowiadający na 
pytanie, jakie jednostki sektora finansów publicznych sfinansują wieloletnie programy 
rządowe i ukazujący wzajemne powiązania i rozliczenia finansowe między budżetem 
państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, funduszami celowymi syste
mu budżetowego, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, budżetem instytucji 
ubezpieczeń społecznych, Skarbem Państwa jako dłużnikiem i wierzycielem w zakre
sie zobowiązań państwa, NBP jako centralnym bankiem państwa; 2) przebudowany bu
dżet państwa (patrz niżej), 3) budżety jednostek samorządu terytorialnego, 4) plany 
finansowe jednostek sektora finansowego, 5) plany i bilanse obrotów płatniczych i roz
liczeń z zagranicą, 6) plany finansowania długu publicznego na szczeblu państwa i jed
nostek samorządu terytorialnego; 

- przebudowie budżetu państwa polegającej zwłaszcza na przyjęciu klasyfikacji budżeto
wej nawiązującej przede wszystkim do wieloletnich programów rządowych, nie zaś do 
resortów i beneficjentów środków budżetowych, a także na wprowadzeniu zasady tzw. 
planowania kroczącego oraz na wyodrębnieniu dochodów pewnych (stałych) i niepew
nych (nadzwyczajnych) oraz wydatków pewnych (stałych) i wydatków niepewnych 
(nadzwyczajnych). Te ostatnie mogłyby być uruchamiane w miarę pozyskiwania docho
dów niepewnych. W wydatkach publicznych należy zachować odpowiednie proporcje 
między finansowaniem konsumpcji indywidualnej i zbiorowej. Konieczne jest też ra
cjonalizowanie wydatków publicznych przez zastosowanie doświadczeń amerykańskich 
(np. PPBS), francuskich (RCB) lub angielskich (PAR). Należy sporządzić długookre
sowy plan redukcji wydatków publicznych, oznaczając w nim wyraźnie terminy, w któ
rych uchylane będą podstawy prawne finansowania wydatków objętych redukcją; 

- odłożeniu wdrażania reformy systemu podatkowego do czasu zakończenia prac nad 
programem redukcji i restrukturyzacji wydatków publicznych; 

- reformie funduszy celowych korzystających ze środków budżetowych; powinny być one zli
kwidowane, a ich zadania i środki przejęte przez budżet państwa. Niepotrzebne są też środ
ki specjalne i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Plany finansowe wszyst
kich pozostałych funduszy celowych powinny być objęte ustawą budżetową. Sprawozdania 
z ich wykonania powinny być dołączane do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej; 
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- sporządzaniu i uchwalaniu poza budżetem państwa odrębnego budżetu ubezpieczeń 
społecznych (tak jest w wielu państwach Europy Zachodniej) i poddaniu go tym samym 
pełnej kontroli publicznej. Dotychczasowe fundusze o charakterze ubezpieczeniowym 
lub z zakresu zabezpieczenia społecznego (np. fundusz ubezpieczeń społecznych 
ZUS, fundusz rezerwy demograficznej ZUS, fundusz alimentacyjny, fundusze KRUS, 
państwowy fundusz rehabilitacji i ochrony osób niepełnosprawnych, państwowy fun
dusz kombatantów i osób represjonowanych). Wydatki z tytułu ubezpieczeń społecz
nych nie powinny być ujmowane jako wydatki dysponentów części budżetowych; 

- przyjęciu zasady, że dyscyplina finansów publicznych odnosi się przede wszystkim do 
osób kierujących planowaniem, projektowaniem i wykonywaniem planów finansowych, 
a dopiero w drugiej kolejności, i w innej skali, dotyczy wykonawców tych zadań (pra
cowników służb finansowo-ksiegowych); 

- spełnieniu roszczeń reprywatyzacyjnych oraz roszczeń Zabużan przez oferowanie im 
realizację roszczeń poprzez nadanie gruntów rolnych Skarbu Państwa oraz innego mie
nia państwowego, pozostałego w wyniku niezakończonych prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych. Odmowa przyjęcia tych ofert skutkowałaby umorzeniem zobo
wiązań państwa w zakresie wysuwanych roszczeń; 

- likwidacji zbędnych ogniw w administracji publicznej, w tym powiatów i województw 
samorządowych, a także ograniczeniu do minimum zatrudnienia w ministerstwach 
i urzędach centralnych, skoro od dawna już nie wykonują one klasycznych funkcji mi
nistra (programowanie i planowanie, projektowanie i tworzenie prawa, organizowanie 
wykonawstwa, reglamentowanie, kontrola i nadzór). Etaty powinny znaleźć się tam, 
gdzie te funkcje są wykonywane (np. w administracji specjalnej); 

-weryfikacji zatrudnienia w administracji publicznej z punktu widzenia stawianych wy
mogów kwalifikacji. Tylko w ten sposób można zapewnić dostęp do stanowisk osobom 
spełniającym te wymogi. Stanowiska te muszą być jednak zwolnione przez osoby, któ
re tych wymogów nie spełniają. Inaczej inwestowanie w tzw. kapitał ludzki nie ma żad
nego sensu, ponieważ ludzie wykwalifikowani są wypierani przez miernoty intelektual
ne i społeczne; 

-likwidacji wszystkich państwowych instytutów badawczo-rozwojowych i jednostek 
o podobnym charakterze, ponieważ żaden z nich od dawna już nie wykonuje zadań 
państwa. Wydatki na badania naukowe powinny wynikać z programu rządowego wyra
żającego zapotrzebowanie na zbadanie i opracowanie konkretnych tematów, ważnych 
z punktu widzenia społecznego i cywilizacyjnego. Nie powinny to być wydatki finansu
jące „koncert życzeń" wnioskodawców, wśród których znaczna część zgłasza propozy
cje badawcze wyłącznie w celach komercyjnych; 

-ponownym zreformowaniu systemu ochrony zdrowia poprzez eliminację wszelkich 
ogniw pośredniczących w przekazywaniu środków publicznych na finansowanie świad
czeń zdrowotnych; jest to łatwe do przeprowadzenia w ramach przebudowy budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przy wykorzystaniu do
świadczeń zagranicznych (np. refundacji wydatków); 

- pełnej prywatyzacji działalności w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i turystyki, z za
chowaniem finansowania budżetowego związanego z edukacją oraz ze wspomaganiem 
w formie stypendiów lub dotacji twórczości bądź wyczynu sportowego związanego z re
prezentowaniem Polski na arenie międzynarodowej; 

-odejściu od uprzywilejowanego finansowania szkół publicznych w kierunku zasady, 
że z pomocy finansowej państwa może korzystać każda szkoła, która wypełnia zadania 
oświatowe i edukacyjne państwa; wynagrodzenia podstawowe pracowników szkół powinny 
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być finansowane ze środków budżetowych, natomiast wynagrodzenia dodatkowe ze 
środków danej szkoły, przy czym wynagrodzenia profesorów tytularnych powinny być 
dwukrotnie wyższe od wynagrodzeń profesorów uczelnianych (bez tytułu naukowego 
profesora); 

- zatrzymaniu procesów prywatyzacyjnych i zorganizowaniu na bazie mienia państwowe
go i komunalnego działalności gospodarczej.państwa i jednostek samorządu terytorial
nego w celu likwidacji bezrobocia oraz realizacji zadań państwa (np. remonty i budowa 
dróg publicznych oraz autostrad, komunalne budownictwo mieszkaniowe, poprawa 
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w zakresie regulacji rzek, 
budowy mostów, zagospodarowania nieużytków, ochrony lasów, zbiorowego transportu 
osób itd.). Musimy wreszcie zrozumieć, że nie wszyscy marzą o tym, aby zostać przed
siębiorcami, ponieważ nie mają ku temu żadnych warunków ani predyspozycji. Dla ta
kich bezrobotnych trzeba zorganizować pracę zamiast wypłacać demoralizujące zasiłki; 

- zakończeniu procesów restrukturyzacji niektórych działów gospodarki narodowej po
przez wyraźne określenie ich losów w bliższej i dalszej perspektywie czasu oraz pomo
cy finansowej państwa; 

- przyjęciu nowej organizacji (w tym zatrudnienia i wydatków) w zakresie obronności 
państwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, straży granicznej i administracji celnej, po
nieważ taka konieczność wynika z faktu członkostwa Polski w NATO i w Unii Euro
pejskiej. Nie trzeba też mieć specjalnej wyobraźni, w jaki sposób można poprawić 
wszelkie mankamenty funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwo
ści, w tym zasady rekrutacji na aplikacje prawnicze oraz zasady organizacji i funkcjo
nowania sądów i prokuratury oraz wynagradzania sędziów i prokuratorów; 

- reorganizacji systemu kontroli i nadzoru państwowego oraz koordynacji jego funk
cjonowania w celu uniknięcia nadmiaru kontroli oraz wydatków z nią związanych, 
a także zapewnienia w większym niż dotychczas stopniu wykorzystania wyników 
kontroli i nadzoru do weryfikacji programów, planów, prawa, organizacji itd. Pań
stwo nie może bać się kontroli władzy publicznej i wysiłek kontrolny kierować jedy
nie wobec poddanych. Błędy popełniają bowiem nie tylko poddani, lecz także władza 
publiczna. 

PRAWDA 0 PRAWIE, KTÓRE POWINNO WESPRZEĆ I ZAPEWNIĆ POLSCE 
DŁUGOOKRESOWY WZROST GOSPODARCZY ORAZ DYNAMICZNY ROZWÓJ 
GOSPODARCZY (POŻĄDANY I MOŻLIWY KATALOG PRZEMIAN 
W PRAWIE POLSKIM) 

1. Wbrew pozorom aktualny stan prawa polskiego oraz ocena poziomu jego legislacji 
nie są zadawalające. Dość długo można było ten stan rzeczy usprawiedliwiać brakiem no
wej konstytucji oraz potrzebami dokonywania radykalnych zmian ustrojowych, społecz
nych i gospodarczych. Od 17 X 1997 r. obowiązuje jednak nowa Konstytucja RP a od 
1 V2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Okres transformacji ustrojowej ma
my więc już poza sobą, podobnie jak i w znakomitej większości proces harmonizacji 
prawa krajowego do prawa wspólnotowego. Pozostajemy natomiast z licznymi, nieroz
wiązanymi problemami społecznymi i gospodarczymi, których nie zlikwiduje sam fakt 
integracji europejskiej. Ich rozwiązanie wymaga aktywności państwa. Można i trzeba 
zrealizować ją nie tylko poprzez prawo. Jednak reforma systemu prawa obowiązującego 
jest również konieczna. 
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2. Nawiązując do zadań państwa, o których była mowa wyżej, konieczne jest wpro
wadzenie nowych lub nowelizacja obowiązujących regulacji prawnych w następujących 
obszarach legislacyjnych: 
- opracowanie i uchwalenie ustawy o długookresowym prognozowaniu i wieloletnim pro

gramowaniu i planowaniu makroekonomicznym; 
- opracowanie i uchwalenie ustawy o systemie planowania finansowego; 
- opracowanie i uchwalenie nowej ustawy o finansach publicznych, zawierającej zasady 

przebudowy systemu budżetowego, zasady reformy państwowych i samorządowych 
funduszy celowych, utworzenia budżetu ubezpieczeń społecznych; 

- opracowanie i uchwalenie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscy
pliny finansów publicznych, a także ustawy - kodeks karny - w zakresie dotyczącym od
powiedzialności funkcjonariuszy publicznych; 

- opracowanie i uchwalenie nowelizacji ustaw ustrojowych o samorządzie gminnym oraz 
o zniesieniu powiatów i województw samorządowych; 

- opracowanie i uchwalenie ustawy o reformie administracji publicznej i zatrudnienia w niej; 
-opracowanie i uchwalenie ustawy o likwidacji państwowych instytutów badawczo-

rozwojowych i jednostek o podobnym charakterze; 
- opracowania i uchwalenia nowelizacji ustaw o: finansowaniu badań naukowych, syste

mie oświaty, szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych, działalności kultural
nej, kulturze fizycznej, obrony narodowej, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, 
ustroju sądów powszechnych, Prokuraturze, komercjalizacji i prywatyzacji, a także 
wszelkich tzw. ustaw restrukturyzacyjnych; 

- opracowanie i uchwalenie ustawy o systemie kontroli i nadzoru państwowego w go
spodarce. 
3. Nie można, niestety, liczyć na to, że proponowane reformy zostaną opracowane 

i przygotowane przez tych, którzy są w gruncie rzeczy winni powstałego stanu rzeczy lub 
nie chcą mu sprzyjać, ze względu na swe partykularne ambicje (np. działalność NBP 
pozostająca w stałej opozycji wobec działań rządu). NBP i jego organy nadużywają nie
zależności przysługującej centralnemu bankowi państwa, jeśli nie poczuwają się do 
współodpowiedzialności za funkcjonowanie gospodarki Polski. Można jedynie wyrażać 
nadzieję, że wejście NBP w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych osłabi 
obecną siłę NBP, a jego organy zrozumieją wreszcie, iż bank centralny ma służyć państwu 
lub ugrupowaniu, w skład którego państwo wchodzi (UE). 

4. Dla przeprowadzenia niezbędnych reform gospodarczych i finansowych w Polsce 
trzeba powołać dwa społeczne ciała (komisje, komitety), wyposażając je jednocześnie 
w odpowiednie środki rzeczowe, kadrowe, lokalowe i finansowe oraz określając zakres za
dań oraz czas i formę ich wykonania. Jedno z tych ciał (np. Komisja Naprawy Rzeczypo
spolitej) powinno przygotować całościowy program naprawy Rzeczypospolitej z punktu 
widzenia uwarunkowań politycznych (w tym uwarunkowań wynikających z członkostwa 
Polski w UE), społecznych i ekonomicznych oraz w podziale na etapy realizacji progra
mu w okresie wieloletnim, a nawet perspektywicznym. Program ten byłby podstawą prac 
drugiego ciała. Powinna nim być Komisja Kodyfikacyjna, specjalnie powołana do legisla
cyjnego przygotowania wdrażania programu otrzymanego od Komisji Naprawy Rzeczy-
pospolitej. Projekty opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną powinny być przez 
Prezydenta RP skierowane do Sejmu celem ich uchwalenia. Obydwie komisje powinien 
powołać Prezydent RP, biorąc pod uwagę odpowiednich specjalistów, wyłączając zaś z ich 
grona czynnych polityków ekipy rządzącej i opozycji. Politycy dostatecznie już bowiem 
wykazali, że nie potrafią uzdrowić Polski. 



174 CEZARY KOSIKOWSKI 

5. Rezultaty działań obydwu komisji należy podać do wiadomości społeczeństwa. Po
winny to uczynić niezależne media, ale media niezależne nie tylko od rządu, lecz od 
wszystkich grup interesów, uprawiających pod dyktando swych mocodawców szkodliwą 
społecznie działalność (np. śledztwa dziennikarskie zamiast śledztw właściwych orga
nów ścigania). 

6. Odrębnym problemem pozostaje zjawisko tzw. konsultacji społecznych. Zycie pokaza
ło bowiem, że istnieje głęboka rozbieżność w interesach poszczególnych grup społecznych 
i zawodowych. Państwo nie powinno zatem traktować konsultacji społecznych ani zbyt for
malnie, ani też jako formy nacisku (lobbingu) społecznego. Na państwie spoczywa bowiem 
obowiązek usuwania konfliktów interesów oraz sprawowania arbitrażu w rozstrzyganiu po
wstających z tego tytułu konfliktów. Tak postępuje silne państwo. Tylko takie państwo mo
że mieć szacunek i autorytet wśród obywateli. Państwo polskie musi odzyskać swój autory
tet. Nie może być nadal poniżane przez strajkujących, którzy nie potrafią nic więcej niż 
tylko żądać. Państwo nie wzmocni się, jeśli jego funkcjonariuszami będą osoby podejrzane 
o popełnienie przestępstw lub osoby niekompetentne i niemoralne. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Prawo powinno i może wspomagać długookresowy wzrost gospodarczy i dynamiczny 
rozwój gospodarczy Polski. W tym celu musi ono być umiejętnie używane (tzn. tworzone 
i stosowane). Korzystanie z prawa jako instrumentu osiągania celów powinno być jednak 
racjonalne, a w sferze gospodarczej również wstrzemięźliwe, ponieważ wiele celów moż
na osiągnąć przez działania organizacyjne, koordynacyjne, motywacyjne, kontrolne itp. 

2. Konieczne jest zrelatywizowane spojrzenie na powinności państwa wobec gospodar
ki, ponieważ poszczególne państwa znajdują się na różnym stopniu rozwoju. W związku 
z tym nie mają w pełni jednolitych zadań wobec gospodarki. Globalizacja i integracja eu
ropejska zmieniają również te powinności. 

3. Z różnorodności teorii wzrostu gospodarczego wynika, że nie należy w samym wzro
ście gospodarczym oraz w jego pomiarze upatrywać obiektywnego czynnika oceny sytu
acji społecznej i gospodarczej danego państwa. Problemy, jakie dotykają poszczególne 
państwa są różne i wobec tego ich rozwiązanie nie jest możliwe tylko na podstawie wska
zań płynących z przyjęcia określonej teorii wzrostu gospodarczego. Pożytek z tych teorii 
może być dopiero wtedy, gdy dokona się właściwej diagnozy stanu gospodarki i zastosu
je odpowiednie sposoby uzdrowienia. 

4. W Polsce wszelkie programy wzrostu gospodarczego byty udziałem tylko niektórych 
rządów. Pełniły one w większości rolę aktów polityki danego rządu bądź też stanowiły au
torskie programy niektórych tylko ministrów finansów (np. L. Balcerowicza, G.W. Kołod
ko). Propozycje te nie przekładały się w żaden sposób na programy rządowe i na ich 
finansowanie w ramach budżetu państwa. Tylko program G.W Kołodko zawarty w Stra
tegii dla Polski został prawie w całości zrealizowany, przynosząc zdecydowaną poprawę 
w zakresie wzrostu produkcji i zatrudnienia oraz inwestycji, konsumpcji i eksportu. PKB 
zwiększył się w ciągu 4 lat o 28 %. Polska stała się członkiem OECD. Sukcesy te zmar
nowała następna ekipa rządowa. 

5. Polska ma kompleks planowania. Boi się zatem wprowadzenia systemu prognozowa
nia i programowania perspektywicznego i wieloletniego, a jednocześnie stosuje planowa
nie budżetowe z okresu przełomu XIX i XX w. 

6. W Polsce rządzą resorty i jednostki samorządu terytorialnego, chociaż zgodnie 
z Konstytucja RP powinno być inaczej. Polska ma złą strukturę samorządu terytorialnego 
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oraz administracji publicznej. W Polsce dominują spadkobiercy Nikodema Dyzmy. Wie
dza i kwalifikacje nie są dobrze widziane przez niewykwalifikowanych funkcjonariuszy 
publicznych. W Polsce władza publiczna nie poddaje się kontroli i nie odpowiada za re
zultaty swych działań. Politycy, ani poszczególne partie polityczne, nie są w stanie przy
gotować żadnej sensownej reformy naprawy Rzeczypospolitej. Gdy zaś już takie programy 
pojawiają się (np. Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej autorstwa G.W. Kołod
ko), to nie są w stanie uzyskać akceptacji nawet ze strony partii rządzącej, ponieważ wy
dają się dla niej zbyt radykalne) bądź stają się przedmiotem przetargów politycznych (np. 
tzw. plan Hausnera), które nie mają wiele wspólnego z wolą naprawy Rzeczypospolitej. 
Dlatego też, jeśli politykom-amatorom nie można odebrać władzy, to trzeba przynajmniej 
odsunąć ich od projektowania przyszłości. 

7. Rozpoznanie barier dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski oraz przyczyn wy
stępujących w niej problemów społecznych i ekonomicznych wskazuje na potrzebę 
wzmożenia aktywności państwa w ich rozwiązaniu. Na katalog tych działań wskazano wy
żej. Obejmuje on również działania, które można i trzeba realizować przez prawo. Dla
tego też zaproponowano zakres i formy zmian prawodawstwa polskiego. 
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ROZDZIAŁ XI 

Elżbieta Chojna-Duch 

ŁAD PRAWA GOSPODARCZEGO CZYNNIKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO 

WSTĘP 

Wobec wyczerpywania się w możliwości dotychczasowego pobudzania wzrostu gospo
darczego za pomocą instrumentów ekonomicznych sfery realnej, istotną rolę w Polsce 
będą odgrywać czynniki pozaekonomiczne ze sfery instytucjonalnej. Sfera ta tworzona 
jest przede wszystkim w drodze norm politycznych oraz prawnych - prawa stanowione
go i stosowanego, czyli prawa tworzonego i prawa w działaniu. Współcześnie odgrywa ona 
coraz większe znaczenie. Jej rola wzrasta w związku z przejęciem dorobku unijnego -
prawa materialnego i z wdrożeniem procedur, z poszerzeniem zakresu administracji pu
blicznej o dodatkowy, ponadnarodowy szczebel; łączy się z przeniesieniem ośrodka 
władztwa w zakresie wielu regulacji prawa gospodarczego oraz decyzji administracyjnych 
na szczebel Unii Europejskiej (UE), a także z poszerzeniem obszaru oddziaływania i wy
dłużeniem drogi procedur prawnoadministracyjnych, kontrolnych, nadzorczych i sądo
wych. Wzrasta działalność legislacyjna w zakresie harmonizowanego prawa polskiego. 
Poszerza się i przyspiesza stanowienie ustawodawstwa Unii w związku z dostosowaniem 
do rozszerzenia - przyjęcia nowych dziesięciu członków. Odrębnym zakresem interwen
cji na szczeblu ponadnarodowym w sferze instytucji zostaniemy także objęci w związku 
z akcesją do Unii Gospodarczej i Walutowej. Zmiany te zachodzą w sferze instytucji, 
w tym w prawie i polityce i mają wpływ na gospodarkę Państwa. 

Związek prawa, polityki i gospodarki od wieków stanowi przedmiot zainteresowania 
nauki i praktyki. Badaniom jego różnych aspektów poświęcono wiele prac z różnych dzie
dzin. Ten trójstronny związek jest nierozdzielny i wzajemnie oddziałujący. Z jednej stro
ny jest to oddziaływanie instytucji i polityki na gospodarkę, z drugiej jest to zależność od
wrotna - gdy obiektywna rzeczywistość gospodarcza i społeczna stanowi ograniczenie dla 
subiektywnych czynników - decyzji władz, wskazań celów i środków działania oraz kształ
towania norm prawa gospodarczego. Ale podlega ocenom, które leżą u podstaw politycz
nych decyzji wyborców. To splatanie się gospodarczych obiektywnych uwarunkowań 
z kreującym rzeczywistość społeczną czynnikiem woli, wyrażającym się w aktach polityki 
gospodarczej (w tym finansowej) władz publicznych i w prawie gospodarczym (finanso
wym) jest przejawem szerszej prawidłowości społecznej. Kształtuje ją wielość powiązań 
i zależności politycznoprawnych oddziałujących na zastaną rzeczywistość ekonomiczną 
na rzecz realizacji nadrzędnego celu - trwałego wzrostu gospodarczego. 

Trudno w krótkim szkicu wyczerpać tak obszerny temat. Trudno wszechstronnie omó
wić nawet tylko niektóre problemy związane z tymi trzema sferami o historycznej randze, 
z ich wzajemnymi zależnościami. Wskazane zostaną zatem jedynie pewne aktualne kwe
stie wpływu niektórych czynników instytucjonalnych jako zmiennych na długofalowy roz
wój gospodarczy i docelowy system finansowy państwa. 

Do czynników tych należy w szczególności prawo stanowione i stosowane w Polsce, or
ganizacja struktur i działań administracji krajowej oraz polityczne instrumenty zarządza
nia finansami publicznymi. 

Władze publiczne mogą stymulować rozwój gospodarczy stosując bodźce ekonomicz
ne bądź organizacyjne ze sfery polityki i prawa, zwane instytucjonalnymi. 
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W sferze instytucji wyróżnić można przede wszystkim dwie płaszczyzny (formy) doty
czące regulacji prawnych oraz infrastruktury administracyjnej i sądownictwa (struktur 
rzeczowych i osobowych oraz procedur). Obie płaszczyzny są od siebie wzajemnie uza
leżnione. W szczególności system prawa może wspomagać funkcjonowanie systemu or
ganów administracji, tworzyć warunki do stabilnego jednolitego zarządzania, a przede 
wszystkim warunki te określać. Jednocześnie problemy prawa w działaniu, na przykład 
niewydolnej organizacji lub trudności administracji, niestabilności kadrowej, korupcji, 
przewlekłości procesów sądowych, drogi do zawarcia umowy kredytowej, mogą utrudniać 
wdrożenie najlepszych nawet, z punktu widzenia techniki legislacyjnej i zgodnych z pra
wem unijnym, rozwiązań prawnych. Z kolei polityczne wybory celów i środków w zakre
sie gospodarki i działalności finansowej wyrażane są w przepisach prawa gospodarczego. 

W szerszym ujęciu instytucje prawa to także instrumenty gospodarki rynkowej - nie 
tylko publiczne, ale i prywatne, dotyczące nie tylko organów władzy i administracji pań
stwa, samorządu, sądów i trybunałów oraz organizacji pozarządowych, lecz również 
przedsiębiorstw i banków państwowych, agencji i fundacji publicznych oraz innych pod
miotów sektora finansów publicznych, a także podmiotów sektora prywatnego, funkcjo
nujących w otwartej gospodarce rynkowej. Stosują one dostępne instrumenty rynkowe, 
prawa prywatnego i publicznego, w szczególności umowę i kontrakt1. W dalszych rozwa-
żanich ograniczę się do wymienionego wyżej wąskiego rozumienia roli instytucji. 

Każda z instytucji może być ujęta w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, na 
przykład administracja w znaczeniu podmiotowym jest organizacją składającą się z róż
nych podmiotów prawnych i jednostek, tworzących zamknięty układ, mających realizo
wać zadania publiczne, w znaczeniu przedmiotowym stanowi celowe, stałe zorganizo
wanie działania państwa, zmierzające do zaspokojenia potrzeb społecznych, z użyciem 
różnych form władczych (w tym prawa) i niewładczych2. 

PRZESŁANKI TEORETYCZNE - POMIAR POZIOMU PRAWORZĄDNOŚCI 

Prawo jest instrumentem w rękach władzy umożliwiającym konkretyzację wyborów po
litycznych i ich realizację oraz kreację instytucji. Kształt norm wynika z formy ustroju, da
nego zakresu wolności politycznej, demokracji (wiąże się w szczególności z autentyczno
ścią wybieralności władz), przyjętego modelu państwa. Współczesne państwa zachodnie 
oparte są na dziewiętnastowiecznej koncepcji państwa prawa (Rechtstaat)3. W państwie 
prawnym istnieje autonomiczny względem państwa system norm prawnych, a prawo nie 
powinno pełnić roli instrumentu służącego realizacji bieżących i doraźnych celów władzy 
państwowej, lecz wspomagać ma interesy długookresowe, mające oparcie w wartościach 
społecznie akceptowanych. Taką wartością jest w szczególności wolność i zasada zaufania 
obywatela do państwa4. Według E. i J. Łętowskich zasada ta obejmuje zakaz wstecznego 
działania prawa, prawnego gwarantowania przyznanych korzyści oraz ograniczenia uchy
lania i zmiany decyzji korzystnych dla strony, zapewnienia jawności, stabilności i prawnej 
efektywności planów oraz rzetelności informacji5. Jest to również przyznanie gwarancji 

1 G.W Kołodko, Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, referat na konferencję naukową nt. Strategia szyb
kiego wzrostu gospodarczego wPolsce, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji Tiger, 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 25-26 marzec. 

2 Np. F. Longchamps, Prawo administracyjne i wiedza o nim, Wrocław 1968r., s. 15, J. Boć (red.), Nauka 
administracji, Kolonia Limited 2003, 
Por. R. von Mohl, Polizeiwissenschaft nach den Grundsatzendes Rechtsstaates, Stuttgart, Berlin, Koln 1993. 

4 Por. K Dziatocha, Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa RP, Państwo i Prawo, z. 11992. 
5 E. Łętowska i j . Łętowski, O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych, 
Warszawa 1995, s.229 i inn. 
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negocjacji. Odpowiednie badania podejmuje wielu ekonomistów i ośrodków naukowych, 
analitycznych i ratingowych. Wyniki badań prezentowane są też w dokumentach oficjal
nych, zarówno unijnych, jak i rządowych. Mają one oczywiście różny charakter, szczegóło
wość, różne stosowane metody obliczeń7. Większość z nich prezentuje jednolite zbieżne 
konkluzje dotyczące kosztów i korzyści przystąpienia. 

Najogólniej brzmią one następująco: bilans wykorzystania funduszy strukturalnych bę
dzie miał istotne walory mnożnikowe w dłuższej perspektywie, w krótszym zaś okresie 
zależy od przygotowania polskich beneficjentów i instytucji do przyjęcia i montażu środ
ków finansowych z UE. Z pewnością zaś poprawi jakość instytucji publicznych, stan 
środowiska naturalnego, podniesie wydajność pracy, itd. Korzyści są zaś uwarunkowane 
dokonaniem reform finansów publicznych, w szczególności racjonalizacji wydatków pu
blicznych. 

W literaturze są też przytaczane konkretne wyliczenia matematyczne wskazujące wpływ 
wykorzystania środków zaplanowanych wNPR na wzrost PKB8. Nie komentując scenariuszy, 
wniosków oraz wyników szacunków, należy zauważyć jedynie, że na tym etapie doświad
czeń ich wadą jest przyjęcie jako podstawy niepewnych założeń i danych. 

Jednoznaczność twierdzeń i precyzja ustaleń liczbowych oraz wniosków wydaje się pro
blematyczna, choćby ze względu na przyjęcie niedookreślonych i z konieczności niezna
nych wielkości stanowiących podstawę obliczeń i potrzebę uwzględnienia wysokiego 
czynnika ryzyka i niepewności. Wydaje się, że elementy kształtujące bilans przepływów 
finansowych można wykorzystać jedynie w wariantowych opracowaniach naukowych, 
analitycznych. 

Należy podkreślić, że w tak szerokiej skali badania odnoszące się do analizy wymienio
nych zmiennych nie są prowadzone systematycznie przez żaden znany ośrodek rządowy 
lub naukowy w Polsce. Rolą państwa jest między innymi tworzenie sprzyjających warun
ków do rozwoju gospodarczego. Wydaje się, że podstawą ich tworzenia powinna być 
szczegółowa wiedza zarówno organów publicznych podejmujących decyzje strategiczne 
na różnych szczeblach, jak i przedsiębiorców o wynikach tych badań. Dlatego też po
winny być one na bieżąco prowadzone lub koordynowane, a następnie okresowo po
wszechnie publikowane jako porównawcze dane analityczne przez centra strategiczne 
i statystyczne każdego rządu, w tym polskiego. W szczególności konieczna jest wiedza 
o rezultatach badań dotyczących następujących uwarunkowań: 
- zakresu i głębokości reglamentacji prawnej przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej w porównaniu z innymi krajami, w tym czasu i kosztu rozpoczęcia działalności; 

7 Podstawowe, najpełniejsze pozycje w tym zakresie w Polsce to prace E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, S. Ładyki, 
Szacunek wpłat Polski do budżetu Unii Europejskiej i transferów z unijnego budżetu do Polski w: Korzyści 
i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2000,1.1 oraz I M . Orłowskiego, Koszty i korzyści 
z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki, Warszawa 2000, a także: A.B.Czyżewski, 
WM.Oriowski, L.Zienkowski, Macroeconomic Costs and Benefits of Poland's Membership In the European 
Union, Warszawa 2003; Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, Warszawa, kwiecień 2003. 

8 Według zastosowania modelu Hermin autorstwa J. Bradley, The Impact ofCommunity Suport Framework on 
Objective l, Grece, Ireland, Portugal and Spain 1989-2006, Economic and Social Research Institute, Dublin 
2000 przez J. Zaleskiego, środki publiczne, w tym strumienie z UE spowodują efekt wzrostu o 1,5% PKB 
w 2004, 2,27% w 2005 i w 2006 - 3,46%, w: J. Bradley, J. Zalewski, Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju 
Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu Hermin, Gospodarka Narodowa nr 7/8, 
2003; także wyniki dotyczące wpływu funduszy z UE na PKB (przy założeniu rocznego poziomu wydatków 
w ramach NPR) w kolejnych latach: w 2004 -wzrost o 0,22%, w 2005 - 1,13%, w 2006 - 2,51%, 2007 - 5,31%, 
2008 - 6,70%, 2009 - 7,46%, 2010 - 8,15%, 2011 - 8,86%, 2012 - 9,61%, 2013 - 10,38%, 2014 - 10,78%, 
2015 - 11,02%, prezentowane w: Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-06, MGPiPS, Warszawa 2003; 
Dla 2007- 3,33% i 2008 - 2,8%.: J. Szlachta, Stymulowanie rozwoju szkolnictwa wyższego poprzez Podstawy 
Wsparcia Wspólnoty dla Polski, Prezentacja Dębe, konferencja Studium Europejskie, 8 III 2004. 
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- średniego czasu egzekucji należności umów handlowych; 
- stopnia elastyczności prawa pracy, kosztów pozapłacowych oraz kosztów upadłości firm 

dla rozwoju gospodarki. 
Powinny one być dokonywane i obejmować okresy przed wejściem do Unii Europej

skiej i po tym okresie, jak też zawierać wszelkiego rodzaju ustalenia porównawcze, także 
z danymi innych państw. Odrębne badania powinny dotyczyć innych kwestii i zmiennych 
instytucjonalnych z zakresu polityki fiskalnej: problematyki opodatkowania oraz form 
i zakresu redystrybucji budżetowej; podziału kompetencji gospodarczych w państwie, 
zwłaszcza zakresu władztwa ministra finansów w stosunku do uprawnień ministra go
spodarki oraz infrastruktury, jak również wewnętrznej organizacji i struktur organów ad
ministracji gospodarczej i ich wpływu na rozwój gospodarczy. 

STANOWIENIE PRAWA GOSPODARCZEGO - PODSTAWOWE ZASDY 

Podstawą ładu w każdym państwie, w tym ładu prawnego, jest dobra, stabilna legisla
cja, zgodna z dyspozycjami konstytucyjnymi i spójna z innymi obowiązującymi aktami 
prawnymi. Jakość i stabilność prawa gospodarczego, w tym finansowego, jest wartością 
samoistną, szczególną, gdyż jest podstawą i aktywnym czynnikiem wzrostu gospodarcze
go. Jest jednocześnie środkiem realizacji wielu celów ekonomicznych i społecznych, ma 
także bezpośredni wpływ na ocenę politycznych działań rządu. 

Cechy, które powinny spełniać przepisy prawa i zasady ich tworzenia są znane od lat. 
Stanowią przedmiot licznych opracowań naukowych i specjalnego aktu prawnego doty
czącego technik prawodawczych i wymogów legislacyjnych''. Mając na uwadze obecną 
praktykę stanowienia prawa, należy przypomnieć najistotniejsze cechy dobrej legislacji, 
skądinąd wydawałoby się oczywiste. 

Akty normatywne powinny mieć przede wszystkim jasno zarysowane koncepcje i okre
ślone cele, które zamierza osiągnąć projektodawca. Cele te powinny być realne, nie-
sprzeczne ze sobą, możliwe do wykonania i wynikać z wieloletnich założeń programo
wych, wyrażonych następnie w normach prawnych konkretyzujących i realizujących te 
nowe, wyznaczone cele. Uzasadnienie do projektu aktu prawnego powinno z kolei w spo
sób zrozumiały i przekonujący je prezentować. 

Stanowione akty prawne powinny doskonalić istniejące rozwiązania prawne, a nie jedy
nie wprowadzać zmiany dla samych zmian. Ustawy muszą przede wszystkim określać 
w sposób jednoznaczny i czytelny pojęcia, zasady oraz prawa i obowiązki podmiotów 
o charakterze ogólnym. Akty wykonawcze, bezwzględnie dołączone do projektu, powinny 
normować treść bardziej szczegółową. Te drugie mogą być zmieniane częściej, ale nie 
powinny zastępować norm ustawowych. 

Uwarunkowania te, mające charakter podstawowych zasad, nie są w zadowalającej mie
rze przestrzegane w obecnej polskiej praktyce legislacyjnej. 

Zrozumiałe jest również, że prawo niskiej jakości nie może i nie będzie właściwie stoso
wane, a więc nie przyniesie skutków oczekiwanych przez państwo i podmioty, będące adre
satami norm. Przepisy prawne niezgodne z poczuciem sprawiedliwości, uznane za złe pra
wo są omijane, nieprzestrzegane. 

Niejednoznaczne natomiast normy, powodujące rozbieżne interpretacje, tworzą nie
pewność warunków gospodarowania, absorbują różne podmioty publiczne (sądy powszech
ne, Trybunał Konstytucyjny, organy kontroli i administracji publicznej) wyjaśnianiem jego 
9 Wśród obszernej literatury tematu: W Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 

1980, LA. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998. 
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przepisów. Powodują zróżnicowane orzecznictwo, powiększają wydatki administracyjne 
i podrażają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto niekiedy tworzą swego ro
dzaju bezradność w ich ocenie, nawet sądownictwa najwyższej instancji, bywało, że kreu
jącego odmienne wyroki w takiej samej sprawie, wydane w ciągu kilku dni (Sąd Najwyż
szy, w lutym 2004 i stale w orzecznictwie NSA). 

STOSOWANIE PRAWA GOSPODARCZEGO - POLSKA PRAKTYKA 

W Polsce sfera prawa nie jest tworzona należycie. Realizacja funkcji ochrony prawa 
w działaniu pogarsza się więc, obniżając ststematycznie jego jakość i poziom praworządno
ści. Ustawodawca oraz przedstawiciele administracji gospodarczej podkreślają znaczenie, 
jakie przywiązują do problematyki prawa, składając odpowiednie deklaracje w uzasadnie
niach do projektów aktów prawnych lub podczas wystąpień publicznych. W konkretnych 
działaniach legislacycjnych osłabiają jednak jego jakość. Stanowione prawo gospodarcze, 
w szczególności finansowe - w tym budżetowe i podatkowe - bywa niekiedy niezgodne 
z podstawowymi zasadami legislacji i wadliwe z punktu widzenia techniki legislacyjnej. 
Zdarza się, że jest kazuistyczne i nieczytelne, zawiera luki i sprzeczności, ma charakter in
strumentalny i doraźny i tak też jest stosowane. 

Przyczyn wadliwości prawa jest wiele. Najogólniej można stwierdzić, że jest to niekom
petencja twórców lub praktyki lobbystyczne w złej wierze. Konkretnie zaś - już od etapu 
wczesnego projektowania, na proces stanowienia prawa wpływ ma brak koordynacji mię
dzy zbyt wieloma ośrodkami podejmującymi inicjatywy legislacyjne. Na przykład finan
sowanie polityki strukturalnej w procesie integracji z Unią Europejską było regulowane 
przepisami tworzonymi w trzech resortach: w Urzędzie Komitetu Integracji Europej
skiej, Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Gospodarki. Co więcej, ten sam przed
miot regulacji w poszczególnych aktach prawnych i projektach różnych resortów był nor
mowany w sposób odmienny; zwolnień z ceł dokonywało nie tylko Ministerstwo Finan
sów, ale także na przykład Ministerstwo Zdrowia. 

Okazuje się, że uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje nie zapewniają jednolitości 
systemu. Działalność Rządowego Centrum Legislacji bywa jedynie formalna. Ponadto 
konkurencję dla projektów rządowych stanowią projekty poselskie dotyczące tych samych 
spraw, najczęściej jeszcze słabszej jakości. Jako przykład można podać prace sejmowej 
Komisji Finansów Publicznych, która ostatnio omawia i próbuje połączyć dwa, w istocie 
nie do połączenia, projekty ustaw o finansach publicznych pochodzące od różnych wnio
skodawców. Stwarza to istotne problemy proceduralne i merytoryczne. 

Podejmowane w 2003 r. próby uzdrowienia finansów publicznych, publikowane w for
mach planów, strategii i programów rządowych nie znajdują pełnej akceptacji politycz
nej. Szczególne, by nie rzec fundamentalne znaczenia ma Program Naprawy Finansów 
Publicznych, mający stworzyć stabilne podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie
stety, nie jest on realizowany w pełni. Podobnie dzieje się także z opartą w dużej mierze 
na nim rządową Strategią Podatkową czy też Program Uporządkowania Wydatków Pu
blicznych i Programem Racjonalizacji Wydatków Społecznych, które to programy nie 
mogą być realizowane w całości w formach uchwalonych aktów ustawowych. 

Coraz częściej też pojawiają się akty prawne niepoprzedzone wiarygodnymi badaniami 
i analizami ekonomicznymi, czy też symulacjami skutków budżetowych. Często nie biorą 
one dostatecznie pod uwagę także uwarunkowań społecznych. Wymóg określania skut
ków jest najczęściej wypełniany pod kątem potrzeb danego resortu lub też interesów 
wnioskodawcy. Również pośpiech w procesie legislacyjnym nie daje możliwości monito-
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rowania konsekwencji stanowionego prawa przez właściwe organy rządowe. 
Często przeto nierozważne, nieodpowiedzialne akty legislacyjne, powstające pod presją 

roszczeń grup pracowniczych, określonych branż zawodowych, lobby pracodawców czy 
przedsiębiorców, a nawet poszczególnych zainteresowanych podmiotów, nie zostają 
w procesie legislacyjnym wkomponowane w obowiązujący system prawa oraz nie są one 
dostosowane do możliwości organizacyjnych i finansowych państwa. Powoduje to wystę
powanie nieoczekiwanych skutków, w tym finansowych, obciążających nadmiernie budżet 
państwa. Bywa, że wręcz niewykonalnych, godzących w podstawy egzystencji państwa. 

Zobowiązania niemożliwe do wykonania kreują również wyroki sądów, oceniających od
miennie wadliwości tych samych ustaw (np. w ustawie o negocjacyjnym systemie kształ
towania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń, zwanej Lex 203 zł). Zainicjowane zostały 
pozwy przeciwko państwu (Skarbowi Państwa) za zaniedbania legislacyjne i jakkolwiek 
wybrana przez władze m.st. Warszawy droga sądownictwa cywilnego wydaje się niewła
ściwa, może otworzyć niebezpieczną dla budżetu państwa drogę deliktowej odpowie
dzialności państwa. 

Ilość aktów prawnych wypiera ich jakość. Wiara w moc „dekretowania", tworzenia no
wych zbędnych instytucji prawnych, procedur i struktur niepotrzebne formalizowanie zja
wisk gospodarczych to często występujące zjawisko. Wiele nowych ustaw powołuje nowe 
organy, komitety, ciała konsultacyjne (np. osiemnastoosobowe komitety monitorujące sek
torowe i regionalne programy operacyjne), podkomitety, grupy robocze, krajowe jednostki 
monitorująco-kontrolne, liczne rady (wieloosobową Radę Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Radę Pożytku Publicznego, Radę Polityki Regionalnej Państwa, piećdziesięcioosobową Ra
dę KRUS, z wewnętrzną jej strukturą - Radą Nadzorczą itd.). Często powstają one zamiast 
realizacji zadań i rozwiązywania problemów, dając wrażenie aktywności inicjatora. 

Podobnie jak w poprzednim ustroju tworzono tzw. prawo symboliczne, prawa na pokaz, 
czyli budowanie fasad w postaci licznych „słusznych ideowo" przepisów10, w obecnym 
okresie następuje również swego rodzaju polityzacja prawa". Przejmuje się pomysły 
i „modne" instytucje prawa krajów zachodnich, z nadzieją na uzdrowienie normowanych 
dziedzin, często pod hasłem: „Unia wymaga". Niestety, praktyka dowodzi ograniczonej 
skuteczności takiej twórczości. Jako przykłady takich organizacji lub instytucji można 
podać kontrakty wojewódzkie, wcześniej Narodowe Fundusz Inwestycyjne, powiaty, To
warzystwa Budownictwa Społecznego, a obecnie proponowane normowanie instytucji 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, tzw. Project Finance i wiele innych. Wraz z rozro
stem administracji publicznej rozszerza się jej uprawnienia, w tym o charakterze uzna
niowym. Przeregulowana gospodarka, o dużej liczbie nakazów i zakazów w działalności 
gospodarczej, wydająca wiele licencji, koncesji, kontyngentów, zezwoleń, zwolnień i ulg 
podatkowych (także uznaniowych) jest z kolei nie tylko nieefektywna, ale przede wszystkim 
podatna na korupcję. 

Nie tylko koncepcje i założenia norm prawa, lecz samo prawo często tworzą ekonomiści 
a nie prawnicy. Stąd też niezrozumienie roli dziedzin prawa i charakteru, funkcji poszcze
gólnych aktów prawnych, jak również nierzadkie wadliwości legislacyjne. Powstają iluzje, 
że zmiana np. ustawy o finansach publicznych sama z siebie poprawi ich stan i zracjona
lizuje, a nawet zwiększy wydatki. A powinna ona definiować pojęcia, zasady, określać 
kompetencje organów i stosowane procedury. Naiwna też wydaje się być wiara, że za 

10 Por. U. Moś, Ustawodawstwo symboliczne, czyli możliwość działań pozornych w prawie, Colloąuia 
Communia, nr 6/41 z 1988 oraz nr 1/42 z 1989. 

11 T. Stawecki, Instrumentalne traktowanie prawa — różne perspektywy, w: Prawo i lad społeczny, Warszawa 
2000, s. 38 in. 
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pomocą samego budżetu państwa dokona się reformy gospodarki i finansów. A jest on je
dynie odbiciem innych regulacji merytorycznych, dotyczących wydatków budżetowych ze 
sfery społecznej lub gospodarczej, z których znakomita część ma „sztywny" charakter 
i do budżetu zostaje wprowadzana automatycznie. 

Ład prawa finansowego wpływa na stan finansów państwa. Prawo pozytywne jest jed
nak normą, którą ustanawia wola władzy. Czyli: jaka władza, takie prawo. To od jej auto
rytetu zależy jakość oraz moc prawa. Słaba władza dopuszcza ustanawianie prawa nieko
rzystnego dla gospodarki i państwa. Toleruje inicjatywy legislacyjne, w których brak do
statecznego i wiarygodnego określenia ich skutków budżetowych, w następstwie których 
rozsadzają one budżet państwa. 

Przyzwala się na wypłatę środków z budżetu państwa bez należytej podstawy prawnej 
(np. od trzydziestu lat wypłacane są, za wiedzą ministra, zasiłki chorobowe dla niektó
rych, wybranych grup społecznych przez dłuższy okres niż wynika to z ustawy), zezwala 
na to, że oto minister lobbuje w parlamencie na rzecz wąskiej grupy podatników, bez ak
ceptacji rządu, broniąc rozwiązań niekorzystnych dla budżetu, bo prowadzących do utra
ty dochodów budżetu. Tymczasem takie postępowania powinny łączyć się z natychmia
stową odpowiedzialnością polityczną oraz dyscyplinarną. A w praktyce jest niezauważane 
lub bagatelizowane. 

Z prawem jest podobnie jak z pieniędzmi. Jak dobre prawo jest wypierane przez gor
sze, tak niefachowi i nieuczciwi prawnicy wypierają dobrych. Słaba władza to również ta
ka, która dopuszcza do zawodu zaufania publicznego niekompetentnych i nieobiektyw-
nych legislatorów, sędziów, ekspertów prawnych, syndyków, komorników, pracowników 
organów skarbowych, ale i taka, która toleruje działanie na przykład adwokata, radcy czy 
notariusza na szkodę swego klienta, na przykład pozbawiającego go, w majestacie prawa, 
własności lub prawa do dysponowania swą nieruchomością za pomocą sędziów sądów 
wieczysto-księgowych. Systematycznie słabnące zaufanie do organów wymiaru sprawie
dliwości, również sądów, świadczy o coraz szerszym nieprzestrzeganiu zasad etyki zawo
du i niekompetencji. W istotnej mierze następuje też coraz większe upolitycznienie dzia
łań naczelnych organów kontrolnych oraz sądowych. 

STOSOWANIE PRAWA - POLSKA PRAKTYKA 

Angielski termin goodgovernance zawiera w sobie wiele elementów. Przede wszystkim 
chodzi tu jakość rządzenia, o dobre określenie struktur, kompetencji i zadań, a następ
nie ich właściwą i rzetelną realizację. Jednym z ważniejszych jej elementów, decydują
cych o jakości wykonania jest uczciwość władzy. Goodgovernance tworzy zarazem pod
stawy rządów prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz legitymizacji władzy 
publicznej. Przyczynia się także, i przede wszystkim, do wzrostu gospodarczego, a tym 
samym wzrostu zamożności całego społeczeństwa, zamiast nielicznych jednostek. 

Przeciwieństwem uczciwej władzy jest władza skorumpowana. Zjawisko korupcji, 
uniemożliwiające realizację idei good governance zostało opisane w ostatnich latach 
przez naukę, zwłaszcza przez etyków, socjologów i prawników. Zjawisko to rozumiane jest 
jako wykorzystywanie zajmowanego urzędu (stanowiska) do uzyskania nienależnych ko
rzyści. Występuje ono na styku sektora publicznego i prywatnego. 

Korupcji może przy tym pojawiać się we wszystkich dziedzinach działalności państwa 
i gospodarki, na wszystkich szczeblach władzy publicznej. Ma ona miejsce wówczas, gdy 
klasa polityczna zamiast bogacić się powoli wraz ze społeczeństwem, dokonuje tego jego 
kosztem i szybko. 
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Korupcja to jeden z ważkich elementów napędzających mechanizm polityczny, w któ
rym prywatny interes decydentów splata się z materialnymi interesami ich układu poli
tycznego. Czynnikami sprzyjającymi korupcji, a zarazem jej przejawami są: 
- rozrost aparatu władzy i administracji publicznej, instytucji i służb kontrolnych, brak 

koordynacji w podziale ich zadań i kompetencji, 
- uznaniowość działań podejmowanych przez władzę publiczną, 
- uczestnictwo władzy publicznej w działalności gospodarczej, 
- rozrost struktur o kapitale mieszanym, 
- zbyt szeroki zakres redystrybucji środków finansowych przez państwo i inne instytucje 

publiczne, 
- rozproszenie dyspozycji środkami pieniężnymi w państwie przy braku należytej kontro

li nad ich transferami, 
- brak zasad i procedur wykonywania lobbingu, 
- nadmierny fiskalizm, 
- niejasne i niejawne finansowanie partii politycznych, 
a zwłaszcza - co dotyczy wszystkich przedstawionych sfer działalności - niejasne, wza
jemnie sprzeczne, ogólnikowe lub zbyt kazuistyczne przepisy prawa, często niemożliwe 
do wdrożenia lub nieegzekwowane. Wszystkie te czynniki występują w polskiej praktyce 
rządzenia i zarządzania. 

Interes klasy politycznej liczącej na nepotyzm i korupcję wymaga, aby władza publicz
na była rozbudowana, aby obejmowała swymi decyzjami jak największy obszar życia spo
łecznego i gospodarczego. Jest więc prawidłowością, że przy wszystkich kolejnych rzą
dach rozrasta się aparat władzy. Staje się on coraz większy i droższy, ale bynajmniej nie 
sprawniejszy. W coraz większym stopniu staje się też narzędziem korupcji. 

Słynne Cztery Reformy przeprowadzane w Polsce w latach 1999-2000, podczas rządów 
AWS-UW, w rzeczywistości były kosztowną rozbudową struktur administracyjnych, 
w tym samorządowych i zwiększyły niepomiernie aparat władzy publicznej. Wprowadza
no je w drodze nieprzygotowanych, przedwczesnych i wadliwych aktów prawnych, bez 
dokonania poważnego bilansu potrzeb i możliwości państwa. Stąd też pojawiły się pro
blemy z ich właściwym wdrożeniem i brak wystarczających środków finansowych na to 
wdrożenie. Nadmierne „reformowanie" przyczyniło się również, niezależnie od innych 
zjawisk o charakterze makroekonomicznym, do spowolnienia tempa wzrostu gospodar
czego. Spowodowało pogarszenie i tak już dostatecznie trudnej sytuacji finansów sekto
ra publicznego. Wynikało to ze zbyt dużego ciężaru dla Państwa, jakim było równoczesne 
podjęcie strukturalnych reform, implikujących narastanie różnorodnych problemów, 
w tym zwłaszcza wzrost kosztów zamiast ich redukcję. 

Przyjęta na wstępie generalna hipoteza o ścisłych zależnościach i wpływie sfery insty
tucjonalnej - w tym zwłaszcza prawa - na trwały rozwój gospodarczy powinna być zmo
dyfikowana, a dla Polski zdefiniowana na nowo, w zderzeniu ze stanem faktycznym, czy
li naszymi doświadczeniami ostatnich lat. W Polsce ta zależność nie jest jednoznaczna; 
wręcz przeciwnie. Następuje coraz większy i postępujący rozdźwięk między sferą insty
tucji, dotkniętą kryzysem, niestabilnością polityczną oraz słabnącym zaufaniem obywa
teli do Państwa i jego organów, a dobrymi stosunkowo wynikami ekonomicznymi. Wzrost 
gospodarczy następuje mimo braku sfinalizowanych, dostatecznie głębokich reform sek
tora finansów publicznych, istniejącego deficytu budżetowego tego sektora. Należy są
dzić, że w bliskiej perspektywie wzrost ten będzie napędzało oczekiwanie na środki 
finansowe z UE w latach 2004 i 2005 r. w formie zaliczek, a następnie pierwsze płatno
ści pełnych strumieni. 
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Można przyjąć zatem, że wzrost gospodarczy byłby szybszy i mógłby mieć bardziej 
trwały charakter gdyby dokonano głębszych reform instytucjonalnych i w wypadku „spo
koju politycznego". Dla utrzymania wzrostu gospodarczego w długiej perspektywie 
i stabilizacji zarządzania w Państwie wymaga przebudowy struktur instytucjonalnych, 
gospodarczych, a także poprawy jakości zarządzania oraz opanowanie kryzysu finansów 
publicznych. 

NOWE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z AKCESJII DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Na już istniejące nasze wewnętrzne problemy nałożą się, po przystąpieniu do Unii Eu
ropejskiej skomplikowane, często wzajemnie sprzeczne obowiązki w zakresie koordyna
cji polityk krajowych, tak wewnątrz, jak i wobec organów UE. Przed polskim legislatorem 
pojawiają się nowe, dodatkowe trudności. Istotne dziedziny prawa gospodarczego, w tym: 
podatkowego, bankowego, audytu, standardy rachunkowowści, celne itd. w coraz więk
szym zakresie będą podlegać regulacjom UE. Są one zestawem odmiennych źródeł 
i form prawa w porównaniu do naszego, wypracowanego przez lata porządku prawnego. 
Istniejący dorobek prawny Unii jest znany, ale i to prawo podlega ciągłym zmianom. Te
raz wszakże będziemy je już zmieniać wspólnie. 

Biorąc udział w procesie podejmownia decyzji co do podziału środków finansowych 
i tworzenia podstaw prawnych, trzeba uwzględnić, że różna jest kultura negocjacji ich 
treści, proces prezentacji stanowisk krajowych, wypracowywania rozwiązań w kraju, a na
stępnie koniecznych zmian w trakcie prac na forum organów UE, negocjacji w niefor
malnych strukturach, tworzenia koalicji zagranicznych grup krajów, bądź sektorów, czy 
też specyficznych jednolitych regionów dla obrony interesów niektórych tylko z nich. 

Różna jest też moc obowiązywania prawa i dokumentów unijnych. W praktyce zmienią 
one polski system norm prawa. Oczekuje się przy tym, że zmiany te wymuszą jego popra
wę. Jednakże, przynajmniej w okresie przejściowym, nawarstwią się nowe zadania do re
alizacji, namnożą się akty prawne, przedłuży się droga legislacyjna, trudniejsze będzie sta
nowienie niektórych aktów prawnych, dłuższy może stać się proces decyzyjny, bardziej 
skomplikowane będą niektóre procedury, trudniejsza może być koordynacja działań admi
nistracji i monitorowanie skutków regulacji prawnych. Niełatwe też będzie prezentowanie 
i obrona interesów narodowych na forum organów administracji unijnej i przed instytu
cjami sądowniczymi, audytorami i kontrolerami. Rola Państwa zmieni się, jego funkcje bę
dą przedefiniowane. Powiększy się niepewność co do zderzenia z biurokracją unijną. 

To wszystko niesie zatem z sobą olbrzymie wyzwania. Konieczne będzie przeto inne 
spojrzenie na prawo i uczestników procesu legislacyjnego. Jakość stanowionego i stoso
wanego prawa będzie miała coraz większy wpływ na konkurencyjność naszej gospodarki, 
a tym samym na jej zdolności do długookresowego wzrostu gospodarczego. To z kolei wy
maga odpowiedniego przygotowania, znajomości procedur i zasad, sprawnego porusza
nia się po obszarze porządku prawnego Unii, a także wpasowywania się do nowych ten
dencji i celów nakreślonych w polityce gospodarczej Unii. Konieczne jest więc odpowied
nie przystosowanie polskiej administracji i instytucji do tego kompleksu nowych działań, 
co także zwiększy koszty ich funkcjonowania.12 

Oceniając stan przygotowań można uznać, że o ile system polskiego prawa jest w du
żym stopniu zharmonizowany z przepisami europejskimi, o tyle w zakresie struktur 
administracyjnych, gospodarczych i organizacyjnych tworzą się istotne bariery, wymaga-

12 Por. szerzej A. Nowak-Far (we współpracy z A. Michońskim), Krajowa administracja w unijnym procesie 
podejmowania decyzji, Warszawa 2(104. 
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jące podjęcia wielu wysiłków, zwłaszcza umacniania i restrukturyzacji instytucji pod ką
tem koordynacji działań w kraju i aktywnego uczestnictwa w pracach organów unijnych. 

Obecny poziom przygotowania dobrych projektów i stanu instytucji oceniany jest jako 
nie w pełni zadowalający13. Ocena obecnie obejmuje głównie zdolność do wykorzystywa
nia środków z funduszy przedakcesyjnych oraz przygotowanie do absorpcji funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności. Nie podlega opiniowaniu nasza potencjalna spraw
ność do przyszłych działań w strukturach europejskich - władczych, administracyjnych, 
kontrolnych i sądowniczych oraz wypracowania modelu koordynacji działań krajowych 
oraz możliwości jednolitych prezentacji stanowisk na forum organów UE. A bywa i tak, 
że nawet urzędnicy UKIE, opiniujący akty prawne pod kątem ich zgodności z prawem 
unijnym interpretują niewłaściwie przepisy unijnych dyrektyw, niekiedy szkodząc nawet 
w ten sposób krajowym instytucjom publicznym (na przykład przy zmianie ustawy o za
mówieniach publicznych interpretowano jej zapisy w sposób obniżający pozycję konku
rencyjną Poczty Polskiej wobec innch podmiotów, których właścicielami są poczty krajów 
zachodnich). 

Bywa też, że wskutek nieznajomości prawa, procedur, zwyczajów unijnych, zaniedbań, 
w tym opieszlości urzędników, przegrywane są przez polskie firmy przetargi publiczne 
finansowane w Polsce ze środków unijnych14 .Tym bardziej w ograniczonym stopniu mają 
wiedzę o przyjmowanym prawodawstwie pracownicy innych instytucji publicznych. Co 
gorsza, ośrodki dydaktyczne w kraju nie kształcą nowych kadr w tym zakresie w wystar
czającej mierze. 

/ / / Raport Spójności z 19 II 2004 r.ls oraz wstępny wieloletni plan finansowy na lata 
2007-13 kładzie nacisk na większy wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym tworzeniu 
nowych miejsc pracy. Oczekuje się, że wzrost nakładów na wspieranie restrukturyzacji 
gospodarki oraz postępu technologicznego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, po
pieranie przedsiębiorczości, przedsięwzięć eksportowych, zwiększenie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz skuteczne wykorzystanie środków finansowych Unii Euro
pejskiej zapewni wzrost gospodarczy. Należy mieć nadzieję, że wzrost ten obejmie rów
nież Polskę. 

W roku 2000 w Lizbonie przywódcy krajów należących do UE przyjęli dziesięcioletnią 
strategię ekonomicznych reform (Strategię lizbońską), mającą uczynić z UE „najbardziej 
konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę świata, ze stałym wzrostem 
gospodarczym, lepszymi miejscami pracy i większą społeczną spójnością"."' Mija wszak
że już czwarty rok i choć stosowane reformy ekonomiczne są europejskim priorytetem, 
to nadal wiele z nich pozostaje w sferze planów. Nie dziwi zatem, że wzrost gospodarczy 
od czasu publikacji IIRaportu Spójności jest wolniejszy, a bezrobocie wzrosło w wielu czę
ściach UE. 

Można obawiać się również innej tendencji, pojawiającej się w sytuacji trudności go
spodarczych w poszczególnych krajach UE - obrony interesów krajowych zamiast po
nadnarodowych, europejskich, przez władze poszczególnych państw Unii Europejskiej. 

13 T.G. Grosse, J. Olbrycht, Przygotowanie do absorpcji funduszy strukturalnych. Ocena podjętych działań 
i rekomendacje, Analizy i Opinie nr 3 Instytut Spraw Publicznych, 2003. 

14 Dzieje się tak przy częstym promowaniu przez Komisję Europejską firm dotychczasowych członków UE; 
dla przykładu - Komisja Europejska zmienia w krótkim czasie z negatywnej na pozytywną opinię o projekcie 
firmy niemieckiej dotyczącej przygotowania do ochrony polskiej granicy wschodniej i morskiej, odrzucając 
ofertę realizacji projektu inwestycyjnego firmy polskiej, której rozwiązanie techniczne i ekonomiczne 
uznane zostało przez państwową Komisję Ekspertów za najlepsze; często też negatywne oceny ulegają 
zmianie po zaakceptowaniu szkoleń dokonywanych przez ekspertów zagranicznych. 

15 Third Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels 2004. 
16 Presidency conclusions, Lizbon European Council, 23-24 III 2000. 
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Bywa to wyrażane jako dążenie do przerzucenia własnych problemów gospodarczych na 
nowe kraje UE. Takim sygnałem jest wypowiedź kanclerza Niemiec G. Schródera, we
dług której konkurencja podatkowa obniża dochody niektórych państw zachodnich, więc 
nowi członkowie powinni podwyższać podatki dochodowe, gdyż zagrażają one stabilno
ści gospodarek starych członków UE. Tego rodzaju publiczne propozycje wysokiego 
szczebla następnie bardzo szybko są przejmowane przez niektórych ekspertów w for
mach propozycji zmian polityki władz Wspólnoty17. 

Podsumowując, w dłuższej perspektywie, dwudziestoletniej, wydaje się, że sfera insty
tucji zostanie zharmonizowana, wręcz ujednolicona na obszarze Unii Europejskiej. Przy
czyni się wtedy do zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego w Europie. Nie może być 
znany zakres, tempo i ścieżka dostosowań. Skutkiem tych dostosowań z pewnością bę
dzie poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki i zwiększy się efektywność 
działań finansowanych ze środków publicznych. 

Scenariusz średniookresowy, pięcioletni, w zakresie zmniejszania dystansu ekono
micznego i instytucjonalnego jest trudniejszy do przewidzenia. Zdecyduje o nim wyko
rzystanie potencjału istniejącego i transferów zewnętrznych. 

W skali krótkookresowej, dwuletniej, nie wydaje się możliwe osiągnięcie bezpośredniej 
materialnej korzyści dla polskiej gospodarki i przyspieszenie tempa jej wzrostu w wyni
ku zagospodarowania środków unijnych. Nie sprzyja temu sytuacja polityczna, brak tak
że ośrodka władzy strategicznego rozwoju, koordynującego potrzebne działania, cele do 
osiągnięcia, w tym wypracowującego niezbędne do wysokiej dynamiki rowojowej warun
ki instytucjonalne. Obecny, stosunkowo wysoki, wzrost gospodarczy wynika z wewnętrz
nego potencjału gospodarki kraju, zwłaszcza wzrostu produktywności i obniżania kosz
tów produkcji, w tym kosztów pracy. Tym bardziej konieczny jest maksymalny wysiłek 
i odpowiednia determinacja w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, będącego skutkiem 
wykorzystania transferów funduszy strukturalnych. Dziać się to musi z pewnością z jed
nej strony poprzez zwiększenie efektywności i inne przedsięwzięcia gospodarcze ze sfe
ry realnej, dobrze łączące środki krajowe z zewnętrznymi, z drugiej z szerszą niż dotych
czas racjonalizację szeroko rozumianego systemu instytucjonalnego za pomocą wielolet
niego planowania na rzecz integracji ze strukturami Wspólnoty. 

W okresie rocznym, dotyczącym następnego roku budżetowego (2005) musi to być 
szybka nauka absorpcji nie tyle największych, ile możliwych do efektywnego skonsumo
wania środków finansowych płynących z Unii Europejskiej. Powinna ona być realizowana 
w stabilnym kilmacie politycznym, umożliwiającym sprawne zarządzanie tymi środkami, 
czyli - zastosowanie good govemance dla szybkiego wzrostu gospodarczego. 

Wypowiedź B.Lamborgini, prezesa komitetu doradczego przy ODCE - „brakuje nam jeszcze wspólnej poli
tyki fiskalnej", wywiad publikowany w: Rzeczpospolita z 3-4 IV 2004, nr 80/6763. 



Część 4 

W poszukiwaniu kapitafu 
i źródeff finansowania rozwoju 
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Jacek Szlachta 

ZNACZENIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 
DLA STYMULOWANIA TRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE 

ZNACZENIE SPÓJNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ 

Unia Europejska (UE) przywiązuje wielką wagę do polityki spójności realizowanej 
w układzie państw i regionów. Zbyt duże zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-
-ekonomicznego między państwami i regionami prowadzą bowiem do niekorzystnych 
konsekwencji nie tylko dla obszarów biednych, ale także dla bogatych (nie mogą w peł
ni wykorzystywać dużego jednolitego rynku). Zbyt duże różnice mogą zagrozić trwało
ści tej organizacji. Dlatego spójność została zapisana jako jedna z podstaw integracji eu
ropejskiej już w traktacie rzymskim i następnie we wszystkich kolejnych traktatach. 
W nowej konstytucji europejskiej spójność jest traktowana jako jeden z fundamentów 
integracji europejskiej. 

Unia Europejska dąży do osiągnięcia spójności w trzech wymiarach: 
- ekonomicznym, który charakteryzuje produkt krajowym brutto na mieszkańca (przeli

czany parytetem sity nabywczej); 
- społecznym, który charakteryzuje stopa bezrobocia; 
- terytorialnym, który charakteryzuje liczba konsumentów osiąganych w tym samym czasie. 

Wszystkie trzy wymiary spójności zostały zapisane w konstytucji europejskiej. 
Aktualnie obowiązujący w Unii Europejskiej model w zakresie polityki spójności został 

ukształtowany w wyniku reformy, zwanej pakietem Delorsa, wprowadzonej w drugiej po
łowie lat osiemdziesiątych XX w. W jej wyniku podjęto wieloletnie programowanie budże
tu i polityk Wspólnot Europejskich. Okresy te dotyczyły następujących lat: 1989-93, 
1994-99 i 2000-06. Kolejny okres programowania będzie dotyczył siedmiolecia 2007-13. 
Ukształtowano także najważniejsze instrumenty polityki spójności, jakimi stały się czte
ry fundusze strukturalne: 
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
- Europejski Fundusz Społeczny, 
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, 
- Sekcja Orientacji oraz Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa. 

Od roku 1993 pojawił się nowy instrument, a mianowicie Fundusz Spójności. Fundu
sze udzielają bezzwrotnych dotacji, które muszą być uzupełnione środkami własnymi 
przez kraje będące ich beneficjentami. Ważnym partnerem europejskiej polityki spójno
ści stał się także Europejski Bank Inwestycyjny, udzielający „miękkich" kredytów na róż
norodne działania podejmowane w ramach tej polityki. 

Poczynając od roku 1989 budżet polityki spójności stanowi około V3 wydatków UE. Pod
stawowa część środków tej polityki (około 70%) jest uruchamiana na działania dotyczą
ce obszarów najbiedniejszych; są to regiony celu 1 polityki strukturalnej. Kryterium ich 
wyboru jest produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca nieprzekraczający poziomu 
75% średniej UE. Średnioroczne bezzwrotne transfery na rzecz państw beneficjentów 
od roku 2000 nie mogą przekraczać pułapu 4% PKB. 

Sytuacja, w której pieniądze podatników europejskich są zbierane i wydawane w róż
nych częściach, UE wymaga wyjątkowej staranności we wdrażaniu tych programów. 
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Tabela 1. Efekty interwencji strukturalnej Wspólnoty w latach 1989-99 (w %) 

Kraj 

Grecja 

Irlandia 

Portugalia 

Hiszpania 

PKB 

9,9 

3,7 

8,5 

3,1 

Stopa bezrobocia 

-6,2 

-0,4 

-4,0 

-1,6 

Uwagi: wielkość PKB ilustruje dodatkowy wzrost dzięki funduszom europejskim; stopa bezrobocia ilustruje o ile punktów 
procentowych zmalało bezrobocie dzięki funduszom europejskim 
Źródło: Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on Economic and Social Cohesion, 
European Commission, Brussels-Luxembourg 2001 

Kolejna tabela dokumentuje efektywność środków europejskich i środków własnych 
państw kohezyjnych uruchamianych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz syste
matycznie rosnącą sprawność wykorzystania tych środków w kolejnych okresach progra
mowania funduszy strukturalnych. 

Tabela 2. Syntetyczny mnożnik wpływu Podstaw Wsparcia Wspólnoty {CSF) na wzrost produktu 
krajowego brutto w latach 1989-2010 

Lata 

1989-93 

1989-99 

1989-2006 

1989-2010 

Grecja 

1,4 

1,7 

1,9 

2,0 

Irlandia 

0,9 

1,1 

1,5 

1,8 

Uwagi: lata 2006 i 2010 - prognoza; mnożnik CSF = wzrost PKB/udział CSF 
Źródło: J. Bradley, The Impact of Community Support Framework on Objecth 
1989-2006, Economic and Social Research Institute, Dublin 2000 

Portugalia 

1,5 

1,9 

2,1 

2,3 

Hiszpania 

1,5 

1,9 
2,2 

2,5 

w PKB 
e 7 countries: Greece, Ireland, Portugal and Spain 

DOTYCHCZASOWA ROLA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W POLSCE 
Polska po roku 1990 korzysta z systematycznie rosnących strumieni funduszy europej

skich. W latach dziewięćdziesiątych XX w. byl to program PHARE, a średnioroczna alo
kacja wynosiła około 200 mln ECU. Charakter tego funduszu zmieniał się. Początkowo 
były to środki służące przede wszystkim budowaniu podstaw gospodarki rynkowej. Nie 
było w związku z tym możliwe podejmowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyj
nym. Po roku 1997, w związku z orientacją PHARE na akcesję, część tych środków słu
żyła finansowaniu inwestycji rozwojowych, podejmowanych głównie w systemie polityki 
regionalnej. Poczynając od roku 2000 indykatywna alokacja dla Polski zwiększyła się do 
około 900 mln€ średnio rocznie (w cenach z 1999 r.), a obok PHARE pojawiły się dwa 
nowe programy przedakcesyjne - ISPA i SAPARD. Zadania tych programów to: 
-wsparcie procesu doprowadzania Polski do standardów państwa nowoczesnej gospo

darki rynkowej, kraju członkowskiego UE; 
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- wsparcie procesu przygotowania umiejętności w zakresie wdrażania funduszy struktu
ralnych i Funduszu Spójności. 
Podstawą uruchamiania środków europejskich był dokument programowy rządu pol

skiego, zaakceptowany przez Komisję Europejską - Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 
Polski na lata 2000-03. PHARE służyło przygotowaniu potencjału absorpcyjnego w za
kresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo
łecznego, ISPA w zakresie Funduszu Spójności, a SAPARD w zakresie Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa - Sekcja Orientacji oraz Instrumentu Fi
nansowego Ukierunkowania Rybołówstwa. Dla uruchomienia tych funduszy UE wyma
gała rozbudowania systemu finansowania, monitoringu i oceny (ewaluacji). Ze względu 
na ograniczoną skalę i nieinwestycyjny charakter znaczącej części tych środków, jak dotąd 
nie były podejmowane poważne próby kwantyfikacji ich efektu makroekonomicznego. 

ŚRODKI DLA POLSKI W LATACH 2004-06 

Transfery z Unii Europejskiej na rzecz Polski w ramach funduszy strukturalnych i Fun
duszu Spójności uważane są za jedną z najważniejszych, obok dostępu do Wspólnego Ryn
ku i wynikających z niego inwestycji zagranicznych, korzyści integracji europejskiej2. 

Polska po wejściu do UE otrzyma w latach 2004-06 ll,4mld€(wcenachz 1999 r.) w ra
mach czterech funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Są to zobowiązania Unii 
Europejskiej, które staną się płatnościami w latach 2004-08. Jest to około 54% kwoty alo
kowanej wlO nowych państwach członkowskich. Średnie roczne zobowiązania Unii Eu
ropejskiej w latach 2004-06 odpowiadają około 2% PKB Polski. Zgodnie z zasadami 
montażu finansowego, środki te muszą być uzupełnione polskimi środkami publicznymi 
na poziomie niecałych 4 mld € oraz środkami prywatnymi, gdy sektor prywatny jest 
beneficjentem, co oznacza kolejne 2-3 mld€. Ponieważ PKB na mieszkańca we wszyst
kich województwach Polski, będących regionami typu NUTS II nie przekracza 75% śred
niej UE, cała Polska staje się beneficjentem funduszy strukturalnych3. Podstawą urucha
miania środków Wspólnoty są dokumenty programowe: Podstawy Wsparcia Wspólnoty 
dla Polski na lata 2004-06. Są one realizowane za pomocą: 
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
- Sektorowego Programu Operacyjnego Konkurencyjność Przedsiębiorstw, 
- Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
- Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żyw

nościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 
- Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, 
- Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, 
- Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, 
- Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, 

2 Hubner D., (2004), Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na tempo wzrostu w Polsce, Wyższa Szkota Przed
siębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie TIGER, Warszawa 25-26 III 2004r.; Bilans 
korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2003), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
Warszawa; Orłowski W (2000), Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, CASE, Warszawa. 

3 Od angielskiego skrótu: Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Nomenklatura Jednostek Terytorial
nych do Celów Statystycznych). Jest to uniwersalna regionalizacja obowiązująca w Unii Europejskiej. Zastoso
wana do IS starych państw członkowskich, 10 nowych krajów członkowskich oraz 2 kandydujących(Bulgaria 
i Rumunia). Istnieje pięć poziomów, dla identyfikacji obszarów problemowych istotne są poziomy NUTS II 
i NUTS III. Wspierane z funduszy strukturalnych obszary najbiedniejsze (celu 1) są identyfikowane na pozio
mie NUTS II. W Polsce poziom NUTS II są to województwa. Patrz: Regulation No 1059/2003 of the European 
Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units 
for statistics (NUTS), Official Journal of the European Union, L. 154, 21 VI 2003, Brussels-Luxembourg. 
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- Inicjatywy Wspólnoty Interreg, 
- Inicjatywy Wspólnoty Eąual. 

W trakcie przygotowywania NPR dla Polski na lata 2004-06, określającego strategię wy
korzystania środków Wspólnoty i towarzyszących im środków polskich, niezbędne było 
podjęcie wielu strategicznych wyborów i decyzji4. Z tych wyborów największe znaczenie 
miała struktura wydatków w układzie: Fundusz Spójności, zintegrowany program opera
cyjny rozwoju regionalnego (ZPORR) oraz sektorowe programy operacyjne. Najwięcej, 
bo około 40% środków, jest uruchamianych w latach 2004-06 w sektorowych programach 
operacyjnych, kolejne 33% to Fundusz Spójności, a niecałe 25% stanowi ZPORR (pozo
stała część wydatków to dwie Inicjatywy Wspólnoty oraz program Pomocy Technicznej). 
Niemniej ważna była struktura wydatków w układzie najważniejszych kierunków wydat
ków funduszy europejskich. Środki te zostały przeznaczone na: 
- infrastrukturę - blisko 70%, 
- kapitał ludzki - około 20%, 
-wspieranie przedsiębiorczości - nieco ponad 10%. 

Tak wysoki udział wydatków na infrastrukturę wynika z przekonania Komisji Europej
skiej, że w Polsce podstawową barierą rozwoju gospodarczego jest jej fatalny stan. Oce
na skutków makroekonomicznych stanowi integralny element NPR Polski5. Ocena ta 
wskazuje na potencjalne efekty oddziaływania funduszy UE wydatkowanych w Polsce 
w latach 2004—08 na podstawie strategii proponowanej w NPR. Została ona przeprowa
dzona przez zespół ekspertów polskich i irlandzkich w oparciu o metodologię modelu 
HERMIN". 

Tabela 3. Wptyw NPR 2004-06 na PKB oraz bezrobocie 

Rok 

PKB 

UR 

2003 

0,00 

0,00 

2004 

0,22 

-0,14 

2005 

1,13 

-0,71 

2006 

2,51 

-1,48 

2007 

3,33 

-1,77 

2008 

2,83 

-1,15 

2009 

1,56 

-0,27 

2010 

1,22 

-0,05 

PKB - procentowa zmiana w stosunku do roku wyjściowego bez NPR, UR - zmiana_w stosunku do roku wejściowego bez NPR. 
Analiza dotyczy łącznego efektu środków Wspólnoty i towarzyszących im polskich Źródto: Bradley i Zaleski (2003) 

Analizy te są prowadzone w odniesieniu do zintegrowanego efektu środków Wspólnoty 
i towarzyszących im polskich środków publicznych oraz wydatków sektora prywatnego. 
Jak wynika z analizy przeprowadzonej na podstawie modelu HERMIN, efektem fundu
szy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec 2006 r. powinien być wyższy o około 
2,5% produkt krajowy brutto i bezrobocie niższe o około 1,5 punktu procentowego. 

Ponieważ struktura wydatków przewidywana w ramach CSF jest nieco inna, niż była 
proponowana początkowo w ramach NPR według opinii ekspertów i Komisji Europej
skiej, efekty makroekonomiczne funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oszaco
wane ex antę za pomocą modelu HERMIN nie są w pełni adekwatne do wyników, jakie 
można byłoby osiągnąć dzięki realizacji NPR. Struktura działań proponowanych w latach 
2004-06 w ramach CSF jest znacznie bardziej socjalna, niż ta zawarta w ramach NPR, 
4 J. Szlachta, Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-06 - wybory strategiczne, Gospodarka Narodowa 2003, 

Nr 7/8. 
5 Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-06, MGPiPS, Warszawa, 2003, s. 42-47. 
6 J. Bradley, J. Zaleski, Ocena Wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-06 na gospodarkę przy 
zastosowaniu modelu HERMIN, Gospodarka Narodowa 2003, Nr 7/8. 
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a równocześnie znacznie mniej rozwojowa i dlatego wpływ funduszy europejskich na 
wzrost PKB w tym okresie będzie prawdopodobnie nieco mniejszy niż zakładano wNPR. 
Podtrzymywanie tej tezy wymagałoby jednak formalnego dowodu. 

Na sytuację Polski po roku 2006 będą wpływały transfery wynikające z nowej polityki 
spójności Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia państw kohezyjnych wska
zują, że największe efekty makroekonomiczne funduszy europejskich były osiągane po 
zakończeniu pierwszego okresu programowania. 

POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-13 

Unia Europejska kształtuje swoją politykę spójności w horyzoncie wieloletnim. Dysku
sja na ten temat została zapoczątkowana dziesięcioma pytaniami sformułowanymi w drugim 
raporcie kohezyjnym ze stycznia 2001 r. W lutym 2004 r. Komisja Europejska przedstawiła 
drugi raport kohezyjny, w którym zostały zawarte najważniejsze propozycje dotyczące 
przyszłej polityki spójności7. 

Proponowane rozwiązania będą miały istotne znaczenie dla stymulowania wzrostu go
spodarczego Polski w nadchodzących latach i dlatego najważniejsze z tych propozycji zo
staną przedstawione w tej części opracowania. Generalnie są one korzystne dla naszego 
kraju, bowiem Komisja Europejska jest zainteresowana kontynuowaniem tej polityki 
w zbliżonej do dotychczasowej skali. Najbogatsze państwa UE będące płatnikami netto 
do budżetu Wspólnoty postulują zawężenie tej polityki do nowych krajów członkowskich 
i znaczące ograniczenie jej zakresu. 

Siedmioletni horyzont czasowy kolejnego okresu programowania 

Komisja Europejska zaproponowała utrzymanie dotychczasowego siedmioletniego 
okresu programowania budżetu i polityk Wspólnoty, co dotyczy także polityki spójności. 
W dyskusji pojawiały się ze strony niektórych państw propozycje skrócenia okresu pro
gramowania do pięciu lat, czyli okresu 2007-11. 

Najważniejszym argumentem na rzecz przyjęcia takiego rozwiązania było powiązanie 
polityk Wspólnoty z pięcioletnim horyzontem czasowym funkcjonowania najważniej
szych instytucji europejskich (Parlament Europejski, Komisja Europejska itd.). W trze
cim raporcie kohezyjnym znalazł się zapis, że kolejne okresy programowania po roku 
2013 powinny być pięcioletnie. 

W sumie przyjęcie dłuższego horyzontu czasowego polityki spójności jest korzystne 
dla Polski. Jest to bowiem ostatni budżet, który musi być przyjęty jednomyślnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w tym przez nasz kraj. 

Złożoność procedur programowania, finansowania, monitorowania i oceny (ewaluacji) 
oznacza, że ustabilizowanie przez siedem, a nie pięć lat reguł wsparcia jest korzystne dla 
każdego kraju beneficjenta. Równocześnie polityka spójności proponowana przez Komi
sję Europejską w tym okresie programowania jest korzystna dla naszego kraju i dlatego 
dłuższy horyzont oznaczawiększe środki dla Polski zaplanowane na lata 2007-13, podczas 
gdy wsparcie w kolejnym okresie programowania będzie wynikiem negocjacji i wcale nie 
jest powiedziane, że strumienie pomocy dla Polski będą na porównywalnym do lat 
2007-13 poziomie. 

7 Third Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels 2004. 
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Podstawowe miejsce polityki spójności we Wspólnotach Europejskich 

W raporcie tym potwierdzono, że polityka spójności jest jednym z filarów integracji eu
ropejskiej, ponieważ jest jedynym instrumentem uwględniającym problemy społecznych 
i ekonomicznych nierówności. Istotne jest przyjęcie przez Komisję Europejską założe
nia, że rozszerzenie Unii Europejskiej wymaga większej skali, a nie ograniczenia polity
ki spójności. 

W trakcie dyskusji nad przyszłą polityką spójności pojawiały się poglądy i propozycje 
kwestionujące sens lub (i) ekonomiczną efektywność polityki spójności, czego wynikiem 
powinno być obniżenie jej rangi i alokacji budżetowych. Ważnym problemem w dyskusji 
było to, czy będzie to polityka zorientowana jedynie na nowe kraje członkowskie, czy też 
pozostanie ona polityką jednoznacznie wspólnotową. Komisja Europejska w trzecim ra
porcie kohezyjnym przedstawiła wizję polityki spójności zorientowanej na wszystkie kraje 
członkowskie. Stanowisko Komisji Europejskiej jest korzystne dla Polski, gdyż polityka 
spójności jawi się jako najważniejsza dla naszego kraju polityka Wspólnoty stwarzająca 
możliwości niwelowania dystansu rozwojowego między Polską i naszymi regionami, a bo
gatszymi krajami i regionami Unii Europejskiej. Postulowana przez niektóre kraje zmia
na charakteru tej polityki byłaby fundamentalną zmianą założeń Wspólnoty Europejskiej 

Rosnąca rola spójności na poziomie państw 

W dotychczasowej polityce spójności uwzględniano zarówno problem spójności regio
nów, jak i państw, przy zdecydowanym priorytecie dla działań podejmowanych w tym 
pierwszym wymiarze. Takie widzenie polityki spójności jest kontynuowane w trzecim ra
porcie kohezyjnym. Jednak propozycje zawarte w raporcie, a dotyczące zakresu terytorial
nego różnych działań, wskazują na możliwość wystąpienia pewnych przewartościowań 
w tym zakresie. Prawdopodobnie wynika to z tego, że przedstawiciele niektórych krajów 
w dyskusji nad przyszłą polityką spójności wskazywali na potrzebę skoncentrowania uwa
gi i środków na spójności na poziomie państw. 

Propozycje raportu kohezyjnego są korzystne dla Polski, spójność regionalna bowiem 
jest w naszym kraju niemniej ważna niż spójność na poziomie krajowym. Wielkość Pol
ski i skala zróżnicowań regionalnych (poziomów i struktur) sprawia, że skuteczne podej
mowanie problemów spójności na poziomie regionalnym będzie miało podstawowe zna
czenie w najbliższych kilkunastu latach. 

Zmodyfikowane cele polityki spójności Unii Europejskiej 

Komisja Europejska zaproponowała, aby oddziaływanie na obszarach najbiedniejszych 
(cel 1) pozostało najważniejszym kierunkiem polityki spójności. Dlatego cel 1 pozostał za
sadniczo bez zmian, a jego priorytetem pozostał wzrost gospodarczy i kreowanie miejsc 
pracy. Kryterium wyboru obszarów będących beneficjentami tych działań (PKB na miesz
kańca nieprzekraczający 75% średniej UE) nie zostało zmienione. Nowy cel 2 obejmuje 
działania zorientowane na regionalną konkurencyjność i zatrudnienie. Beneficjentami 
działań podejmowanych w ramach tego celu mogą być regiony nie będące obszarami ce
lu 1. Nastąpiło więc przesunięcie aktywności celu 2 z restrukturyzacji regionalnej na 
konkurencyjność regionalną. Nowy cel 3 dotyczy współpracy transgranicznej. Uznano, 
że jest to sfera interwencji o bardzo wysokiej wartości dodanej i dlatego powinna się zna
leźć w głównym nurcie finansowania. 
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Utrzymanie celu 1 w dotychczasowym kształcie jest korzystne dla Polski. W ramach te
go celu będą finansowane także działania dotyczące regionów, które były beneficjentami 
europejskiej polityki spójności jako obszary celu 1 w latach 2000-06, a wskutek wzrostu 
poziomu dobrobytu czy też efektu statystycznego osiągnęły zbyt wysoki poziom PKB na 
mieszkańca, aby dalej korzystać z tego wsparcia jako regiony celu 1. Cel 2 dotyczy rozwo
jowego wymiaru polityki spójności, ale Polska w nim praktycznie nie uczestniczy, bowiem 
alokacje dla nowych państw członkowskich są śladowe. Korzystne jest jednak przesunię
cie środków z działań dotyczących restrukturyzacji na działania rozwojowe. Bardzo 
korzystne jest to, że beneficjentami działań w ramach tego celu mogą być wszystkie 
bogatsze regiony państw członkowskich, pozostają one bowiem w dalszym ciągu zainte
resowane polityką spójności. Niebezpieczną tendencją może być przesuwanie działań 
z poziomu regionalnego na krajowy. Ze względu na położenie geograficzne Polski nada
nie wyższej rangi współpracy transgranicznej w ramach celu 3 należy uznać także jako 
korzystne dla naszego kraju. 

Zmieniony zakres finansowania w ramach obszarów celu 1 

Przystąpienie do Unii Europejskiej od 1 V2004 r. dziesięciu biednych lub bardzo bied
nych państw (m.in. Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja) oznacza gwałtowne zwięk
szenie się liczby biednych i bardzo biednych regionów. Równocześnie średni poziom PKB 
na mieszkańca w rozszerzonej Wspólnocie obniża się o 12,5%. Oznacza to pojawienie się 
poza obszarami o PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej UE dwu innych typów obsza
rów problemowych. Pierwszym są regiony, które dzięki sukcesowi gospodarczemu lat 
2000-06 osiągnęły poziom PKB per capita powyżej tej wielkości progowej. Drugim typem 
regionów problemowych są te, które wskutek tak zwanego „efektu statystycznego" zwią
zanego z rozszerzeniem, zostały wypchnięte powyżej 75% średniej Unii Europejskiej. 
Pierwszy typ regionów był w poprzednim okresie programowania przedmiotem wsparcia 
w ramach wygasającej pomocy przejściowej (phasing out assistance). Komisja Europejska 
zaproponowała, aby w latach 2007-13 mechanizmy pomocy przejściowej dotyczyły tych 
obydwu typów regionów. Podejście Polski do tego problemu powinno być zróżnicowane. 

Z jednej strony, utrwalenie modelu wygasającej pomocy przejściowej jest korzystne dla 
polskich regionów, ponieważ kolejne rozszerzenia UE o Bułgarię i Rumunię, a następnie 
Chorwację i - być może - Turcję oraz kraje zachodnich Bałkanów, jak i osiągnięty w Pol
sce sukces ekonomiczny, mogą wypchnąć najbogatsze regiony Polski do poziomu PKB 
powyżej 75% średniej unijnej już w kolejnym okresie programowania, po roku 2013. Dla
tego istotne jest, aby także po tym roku ten sposób cywilizowanego wychodzenia z syste
mu pomocy unijnej był dalej stosowany. 

Z drugiej strony regiony te absorbują znaczące środki, a równocześnie alokacje w euro 
na mieszkańca są w nich całkiem znaczące (2% przy PKB zbliżonym do 80% średniej 
unijnej to znacznie więcej środków niż 4% przy PKB zbliżonym do 30% średniej unij
nej). Dlatego w UE powinny zostać zastosowane w miarę jednolite mechanizmy wygasa
jącej pomocy przejściowej dla obydwu typów regionów, a mechanizm dotyczący sposobu 
wygaszania pomocy nie powinien być nadmiernie szczodry. 

Trzeba także kontrolować poziom alokacji na mieszkańca, aby nie dopuścić do sytuacji, 
w której regiony wygasającej pomocy przejściowej otrzymywały znacznie większą aloka
cję w euro na mieszkańca niż najbiedniejsze regiony celu 1. Z tego punktu widzenia za
pis w raporcie kohezyjnym, że wsparcie dla regionów „efektu statystycznego" w ramach 
wygasającej pomocy przejściowej powinno być wyższe niż zadecydowane w 1999 r. na 
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szczycie w Berlinie, wymaga uwagi i świadczy, że istnieje niebezpieczeństwo nadmiernej 
„szczodrości" wobec tych obszarów. Istotna jest gotowość Komisji Europejskiej zastoso
wania do podziału środków pomiędzy obszary celu 1 formuły przyjętej na szczycie w Ber
linie. Jest ona dla nas korzystna, gdyż bierze pod uwagę także przeciętny poziom rozwo
ju społeczno-ekonomicznego danego państwa. 

Uwzględnienie Strategii lizbońskiej w ramach polityki spójności 

Strategia lizbońska przyjęta w marcu 2000 r. (uzupełniona na szczycie w Góteborgu 
w 2001 r.), zakłada przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną go
spodarkę światową w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Podstawą mają być działania służące 
zbudowaniu społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. W dyskusji nad przyszłą per
spektywą finansową UE pojawiały się dwie równorzędne propozycje: poszerzenia dotych
czasowej polityki spójności o rozwiązania pozwalające na realizację Strategii lizbońskiej 
albo kreowania specjalnych instrumentów w tym zakresie w ramach polityki wewnętrz
nej Unii Europejskiej. Przyjęte zostało ostatecznie pierwsze rozwiązanie, co oznacza ja
kościową zmianę w polityce spójności UE. Dlatego od roku 2007 sposób uprawiania po
lityki regionalnej w Unii Europejskiej diametralnie się zmienia. Polityka ta w znacznie 
mniejszym niż dotąd stopniu jest polityką pasywnej redystrybucji zasobów z obszarów 
bogatych na rzecz terenów biednych, a w znacznie większym niż dotąd zakresie staje się 
działalnością zorientowaną na konkurencyjność regionów. Stąd też ekonomiczny wymiar 
tej polityki staje się zdecydowanie ważniejszy niż wymiar społeczny. Dlatego w nowych 
krajach członkowskich można oczekiwać podobnego wpływu tej polityki na tworzenie do
chodu narodowego, jak w krajach kohezyjnych, ale znacznie mniejszego niż w tych kra
jach wpływu na rynek pracy i ograniczanie bezrobocia. 

Rozwiązanie to jest jednak korzystne dla Polski, ponieważ oznacza, że polityka spójno
ści pozostaje polityką adresowaną do wszystkich państw członkowskich UE, czyli wszyst
kie kraje będą w dalszym ciągu zainteresowane jej prowadzeniem. Wydzielenie tych dzia
łań w ramach polityk wewnętrznych oznaczałoby ograniczenie dostępu Polski do konku
rencyjnej alokacji środków służących budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza 
to równocześnie, że polityka regionalna w Polsce w znacznie mniejszym niż dotąd stop
niu będzie pełnić tradycyjne funkcje wyrównawcze, służąc przede wszystkim budowaniu 
siły konkurencyjnej regionów. Dotyczy to, oczywiście, także regionów o niskim i bardzo 
niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

Duży budżet polityki spójności 

Komisja Europejska zaproponowała w raporcie, aby budżet polityki spójności został 
utrzymany na wysokim poziomie, czyli stanowił około 0,41% PKB Wspólnoty. Gdyby 
uwzględnić przesunięcie działań i środków związanych z rozwojem obszarów wiejskich 
i rolnictwa oraz rybołówstwem poza tę politykę, wydatki te stanowiłoby około 0,46% PKB 
Wspólnoty. Zdaniem Komisji Europejskiej taka skala finansowania jest warunkiem 
utrzymania wysokiej rangi przez politykę spójności, a równocześnie umożliwia skutecz
ne podjęcie wyzwań wynikających z rozszerzenia Unii. Taki budżet umożliwia ponadto 
objęcie działaniami polityki spójności także stare państwa członkowskie, co jest kryty
kowane przez grupę państw będących płatnikami netto do budżetu Wspólnoty. Proponu
ją one ograniczenie polityki spójności do nowych państw członkowskich, chcąc w ten 
sposób doprowadzić do ograniczenia wielkości składek członkowskich. Według ich 
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opinii niezbędna skala wydatków polityki spójności powinna zamknąć się na pułapie 0,3% 
PKB Wspólnoty. 

Pozycja Polski musi uwzględniać bardzo zróżnicowane konsekwencje wysokiego 
budżetu polityki spójności. Z jednej strony, we wszystkich scenariuszach budżeto
wych przewiduje się alokację dla Polski w tych latach na średniorocznym poziomie 
zbliżonym do 4% naszego PKB, niezależnie od ogólnej wielkości budżetu polityki 
spójności. Kierując się tą przesłanką powinniśmy dążyć do niskiego budżetu tej polity
ki, jego ograniczenie bowiem oznacza mniejszy poziom składki Polski do Wspólnot Eu
ropejskich, nie wpływając zasadniczo na skalę transferów finansowych na rzecz nasze
go kraju w latach 2007-13. Przyjęcie takiej pozycji negocjacyjnej oznaczałoby jednak 
otwarty konflikt z Komisją Europejską oraz ze wszystkimi państwami członkowskimi 
południowej Europy . 

Z drugiej strony, niski budżet polityki spójności oznaczać mógłby w dalszej przyszło
ści erozję większości politycznej na rzecz utrzymania rangi tej polityki jako podstawowej 
sfery interwencji w UE. Oznaczałoby to także zagrożenie dużej skali alokacji na rzecz 
Polski w kolejnych okresach programowania, czyli po roku 2013. Natomiast już w tym 
okresie programowania brak zainteresowania ze strony starych państw członkowskich 
polityką spójności mógłby prowadzić do konstruowania takiej ścieżki w zakresie wdraża
nia funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, że znacząca część alokacji najpraw
dopodobniej nie mogłaby zostać w ogóle uruchomiona. 

Zmodyfikowana struktura budżetu polityki spójności 

Komisja Europejska zaproponowała, aby 78% środków zostało zlokalizowane na obsza
rach celu 1, 18% na działaniach dotyczących celu 2, a pozostałe 4% na działaniach w za
kresie celu 3. Proporcja ta oznacza, że tylko połowa środków zostanie zlokalizowana w no
wych krajach członkowskich. Proporcja ta będzie się zmieniała na korzyść nowych państw 
członkowskich, które w roku 2007 będą konsumowały nieco mniej niż połowę ogólnej po
mocy, a w roku 2013 kilka procent więcej niż stare państwa członkowskie. 

Polska będzie mogła korzystać z alokacji w ramach celu 1 i celu 3. Pomimo tego, że za
sadniczo nie będziemy beneficjentem działań podejmowanych w ramach celu 2, zapro
ponowane przez Komisję Europejską pole finansowania w ramach celu 2 należy uznać za 
bardzo korzystne. 

Stare kraje członkowskie są w dalszym ciągu zainteresowane polityką spójności, 
a w najnowocześniejszych segmentach tej polityki będzie powstawało know-how możli
we do wykorzystania w Polsce. Skala środków alokowanych na działania celu 1 mogłaby 
być mniejsza, gdyby nie były przyjmowane tak szczodre mechanizmy wygasającej pomo
cy przejściowej dla regionów efektu statystycznego, co jest prawdopodobnie tą pozycją 
wydatków, gdzie są możliwe największe oszczędności. 

Nowy Fundusz Dostosowań dla Wzrostu 

Dotychczas obowiązywała zasada, że alokacje przewidywane na poszczególne cele są 
sztywne, czyli nie może następować transfer środków między celami. Oznaczało to, 
że środki zaprogramowane dla obszarów najbiedniejszych w wypadku ich niewykorzystania 
stawały się oszczędnościami wydatków funduszowych. Obecnie zaproponowano, aby środ
ki niewykorzystane w ramach polityki spójności były przenoszone do nowego Funduszu 
Dostosowań dla Wzrostu (Growth Adjustment Fund). Jest to fundusz mający uzupełniać 
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cele wzrostu i spójności oraz pozwalający reagować na sytuacje kryzysowe wynikające 
z międzynarodowego rozwoju gospodarki i handlu. Takie rozwiązanie jest potencjalnie 
bardzo niekorzystne dla Polski, ponieważ może implikować znaczący ubytek skali finan
sowania z funduszy strukturalnych, chociaż pułap możliwych transferów na rzecz tego 
funduszu z polityki spójności określono na 1 mld€ rocznie. 

Reorganizacja systemu funduszy w ramach polityki spójności 

Komisja Europejska zaproponowała, aby zamiast czterech funduszy strukturalnych po
zostały jedynie dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europej
ski Fundusz Społeczny. W ramach polityki spójności pozostałby także Fundusz Spójno
ści jako instrument uruchamiany tak jak dotychczas na podstawie wielkości PKB na 
poziomie państw członkowskich. 

Podstawowym problemem w latach 2000-06 pozostaje finansowanie działań rozwojo
wych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich podejmowanych w ramach Europejskie
go Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, zarówno w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej - Sekcji Gwarancji tego funduszu tworzącej podstawę finansowania w ramach dru
giego filaru WPR, jak i w ramach polityki spójności - Sekcja Orientacji. Prowadzi to do pro
blemów w zakresie koordynacji obydwu tych strumieni finansowych uruchamianych na 
podstawie dwu różnych dokumentów programowych, w dwu różnych systemach polityk 
Wspólnoty. Dlatego Komisja Europejska podjęła decyzję o przesunięciu całości finansowa
nia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich do Wspólnej Polityki Rolnej. Dla finansowania 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ma powstać nowy instrument w ramach WPR na
zywany Funduszem Rozwoju Rolnictwa. W wypadku finansowania rybołówstwa, które jest 
także obszarem wspólnej polityki Wspólnoty, zdecydowano o przesunięciu całości finanso
wania dotyczącego tego sektora poza obszar nowej polityki spójności. 

Wyprowadzenie tych dwu obszarów finansowania poza politykę spójności jest w sumie 
rozwiązaniem niekorzystnym, ponieważ rozbija jednolity system działań strukturalnych 
prowadzonych w oparciu o programowane w sposób zintegrowany programy rozwojowe. 
Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich jest w Polsce znacznie większe niż w starych 
państwach członkowskich. Jeśli zaś chodzi o rybołówstwo, to w skali makroekonomicznej 
ma ono znaczenie marginesowe, ale za to w nadmorskich obszarach Polski - istotne. 
Oznacza to, że po roku 2007 trzeba będzie zbudować własne mechanizmy koordynacji 
działań rozwojowych, pomimo ich finansowania w ramach różnych polityk Wspólnoty. 

Rola Funduszu Spójności 

Jako bardzo korzystną dla Polski należy zarejestrować propozycję utrzymania Funduszu 
Spójności jako podstawowego instrumentu polityki spójności o zasadniczo podobnych 
jak dotąd zadaniach. W dyskusji pojawiały się opinie przedstawicieli niektórych państw 
o potrzebie zlikwidowania Funduszu Spójności np. ze względu na to, że jakoby wypełnił 
już swoją misję i byl instrumentem tymczasowym. 

Ze wszystkich instrumentów różnych polityk Wspólnoty Polska ma największy udział 
właśnie w Funduszu Spójności. Także pułap niezbędnego współfinansowania tego fun
duszu ze strony krajów beneficjentów został utrzymany na poziomie 15%, co należy 
uznać za korzystne dla Polski. Propozycja, aby w nowych krajach członkowskich Fundusz 
Spójności stanowił około 'A alokacji, a pozostałe 2h fundusze strukturalne też jest ko
rzystna, gdyż w Polsce zaległości w infrastrukturze środowiskowej i transportowej są 



202 JACEK SZLACHTA 

olbrzymie, a wymagany przez UE poziom współfinansowania tego funduszu jest niższy 
niż funduszy strukturalnych. 

Poszerzenie zakresu finansowania z Funduszu Spójności o projekty dotyczące trans
portu kolejowego, morskiego, śródlądowego oraz multimodalnego, poza podstawową sie
cią TEN (Trans European Networks), zrównoważony (trwały) transport miejski i istot
ne ze względów środowiskowych inwestycje w efektywność energetyki oraz energetykę 
odnawialną, należy uznać za w pełni uzasadnione i korzystne dla Polski, jak każde racjo
nalne poszerzenie pola dopuszczalnego finansowania. Przyjęcie jako podstawy alokacji 
poziomu produktu narodowego brutto (PNB) poniżej 90% średniej Unii Europejskiej 
jest także dla nas korzystne (w Polsce, podobnie jak w wielu biedniejszych krajach UE, 
PNB jest niższy od PKB ze względu na saldo transferów zysków). Jako uzasadnione na
leży uznać, że Komisja Europejska nie dopuszcza stosowania zasady wygasającej pomo
cy przejściowej w wypadku Funduszu Spójności (phasing out assistance). 

Większe niż dotąd powiązanie działań i projektów finansowanych z Funduszu Spójno
ści z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych należy uznać także za ko
rzystne, ponieważ zintegrowane programowanie funduszy daje dodatkowe efekty ekono-
miczno-społeczne. 

Skala zobowiązań finansowych na rzecz Polski w latach 2007-13 

Dane liczbowe zawarte w trzecim raporcie kohezyjnym nie pozwalają na precyzyjne 
określenie skali przewidywanego wsparcia dla Polski w ramach europejskiej polityki spój
ności. Uwzględniając pułap średniorocznych transferów na poziomie 4% PKB kraju be
neficjenta, można prognozować zobowiązania Unii Europejskiej na rzecz Polski w latach 
2007-13 na poziomie około 63 mld€ (w cenach z 2004 r.), czyli około 9 mld€ rocznie. 
Istotne znaczenie ma jednak sposób liczenia tego pułapu. Intencją Komisji Europejskiej 
jest odnoszenie zobowiązań w latach 2007-13 do działań realizowanych nie tylko w ra
mach polityki spójności, ale także w ramach nowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (FRR, 
polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) oraz instrumentu dotyczącego rybołów
stwa. Ponieważ przewidywane wsparcie dla Polski w ramach FRR ma wynieść w latach 
2007-13 około 9 mld € rocznie, a w ramach wspólnej polityki rybołówstwa dodatkowo bę
dzie alokowane kilka setek milionów euro, to o taką sumę trzeba obniżyć wielkość budże
tu polityki spójności. Polska zasadniczo nie powinna kwestionować pułapu 4% transferów, 
gdyż małe nowe kraje członkowskie miałyby znacznie mniej problemów niż Polska z prze
kroczeniem tej skali nakładów. Wynika to m.in. z przyjęcia zasady proporcjonalności. 

Zmiany w programowaniu funduszy europejskich 

W kolejnym okresie programowania oczekuje się, że fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności będą miały bardziej strategiczną niż dotąd orientację na priorytety Unii Euro
pejskiej. Służyć ma temu m.in. zmodyfikowany system programowania. Na poziomie po
litycznym na początku procesu programowania będzie przyjmowany przez Radę Unii Eu
ropejskiej ogólny strategiczny dokument określający generalną strategię wykorzystania 
funduszy. Na tej podstawie kraj beneficjent będzie przygotowywał dokument dotyczący 
strategii rozwoju, która będzie negocjowana z Komisją Europejską, a następnie będzie 
podstawą przygotowania sektorowych (tematycznych) i regionalnych dokumentów pro
gramowych, ale w przeciwieństwie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty niebędący instru
mentem zarządzania. 
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Na poziomie operacyjnym występowałyby programy operacyjne, w których nastąpiłoby 
precyzyjne zdefiniowanie priorytetów, przy zwróceniu uwagi jedynie na najważniejsze 
działania. Ma być wyeliminowany dokument Uzupełnienie Programu, jak również zarzą
dzanie na poziomie działań (measures). Raz do roku będą powstawały raporty Komisji 
Europejskiej analizujące postępy poszczególnych krajów w zakresie realizacji strategicz
nych celów i osiąganych rezultatów. 

Dotychczas obowiązujący poziom uszczegółowienia kierunków wydatkowania fundu
szy był bardzo często barierą dla sprawnego uruchamiania środków europejskich. Dlate
go mniejszą szczegółowość rozpisywania środków w tym zakresie należy rejestrować ja
ko zjawisko pozytywne. 

Niewątpliwym wnioskiem jest konieczność prowadzenia prac nad strategicznym doku
mentem polskim dotyczącym działań rozwojowych współfinansowanych z budżetu UE 
równolegle do przygotowanego przez Komisję Europejską dokumentu strategicznego, co 
jest warunkiem podjęcia profesjonalnego dialogu na temat priorytetów funduszy w Pol
sce w latach 2007-13. 

Bardzo istotnym novum systemu programowania jest przedstawianie przez Komisję 
Europejską corocznych raportów na temat wdrażania funduszy i konieczność dokonywa
nia przez kraj korzystający ze wsparcia i korekt projektów na podstawie rekomendacji 
w nich zawartych. Dlatego znaczący potencjał w zakresie programowania musi być u nas 
utrzymywany przez cały okres 2007-13, tak aby była podstawa do odnoszenia się do pro
pozycji Komisji Europejskiej i wprowadzania niezbędnych modyfikacji. 

Uproszczenie systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Komisja Europejska od dłuższego czasu znajdowała się pod presją państw członkow
skich, postulujących uproszczenie systemu wdrażania. Wskazywano, że bardzo skompli
kowane i długotrwałe procedury skutecznie ograniczają efekty osiągane dzięki interwen
cji funduszy. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że zmiany w systemie wdrażania 
nie mogą prowadzić do zakwestionowania tej polityki. Fakt transferowania środków pu
blicznych z bogatych części Europy do biednych wymaga wyjątkowej staranności gospo
darowania tymi zasobami. 

Propozycje Komisji Europejskiej na nowy okres programowania dotyczą między inny
mi pewnego uproszczenia (lepiej jednak powiedzieć zmodyfikowania) systemu progra
mowania. Zasada finansowania n + 2 nie jest obecnie przez nikogo kwestionowana. Jed
nak zakłada się przyśpieszenie realizacji zadań programowych, tak aby n + 2 oznaczało 
faktycznie trzy lata, a nie półtora roku, jak to ma najczęściej miejsce obecnie. Zakłada się 
przesunięcie płatności na poziom priorytetów zamiast, tak jak dotąd, działań, co uela
styczni system. W wypadku kontroli finansowej szerzej niż dotąd ma być zastosowana 
zasada proporcjonalności, czyli podejmowania działań adekwatnych do skali uruchamia
nych środków unijnych. Unia chce przy tym zasadniczo utrzymać wysokie standardy mo
nitoringu i oceny (ewaluacji), kierując się dążeniem do wysokiej jakości gospodarowania 
swoimi środkami. Nowym instrumentem ma być specjalna rezerwa na poziomie Komi
sji Europejskiej, uruchamiana dla państw i regionów osiągających największy postęp 
w realizacji uzgodnionych celów. 

Obecnie trudno jednoznacznie ocenić, jaki wpływ na uproszczenie systemu polityki 
spójności będą miały sugerowane zmiany. Głębsza analiza na ten temat będzie możliwa 
po przedstawieniu przez Komisję Europejską projektów nowych regulacji prawnych. Jed
nakże proponowane zmiany, polegające na przesuwaniu odpowiedzialności z poziomu 
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działań do poziomu priorytetów, należy ocenić jako korzystne. Bardzo trudno natomiast 
jednoznacznie skomentować konsekwencje nowego modelu programowania; może być 
prościej, ale istnieje niebezpieczeństwo, że system może okazać się praktycznie bardziej 
skomplikowany. Istotna dla Polski jest symetria kategorii czasu w relacjach między Ko
misją Europejską a krajem beneficjentem. 

Relacje polityki spójności do innych polityk Wspólnoty 

Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do koordynacji poszczególnych polityk Wspól
noty wskazując, że efekty polityki spójności w istotnym zakresie są zależne od współdziała
nia z innymi politykami. Przesunięcie całości działań rozwojowych dotyczących rolnictwa 
i obszarów wiejskich do Wspólnej Polityki Rolnej oraz działań dotyczących rybołówstwa po
za politykę spójności oznacza, że niezbędne jest znalezienie nowych mechanizmów koor
dynacji polityki spójności z politykami dotyczącymi rozwoju obszarów o niskim poziomie 
rozwoju lub poddawanych restrukturyzacji. 

Coraz większe znaczenie ma relacja polityki spójności z polityką konkurencji. Komisja 
Europejska w trzecim raporcie kohezyjnym stoi dość konsekwentnie na gruncie prze
strzegania obowiązujących reguł dopuszczalności pomocy publicznej. W dyskusji nad 
nową polityką spójności niektóre stare państwa członkowskie postulowały „poluzowanie" 
reguł dopuszczalności pomocy publicznej. Twarde stanowisko Komisji Europejskiej jest 
bardzo korzystne dla Polski, gdyż zasoby, jakimi dysponują silniejsze państwa Unii Euro
pejskiej, mogłyby oznaczać „przebicie" środków uruchamianych w ramach europejskiej 
polityki spójności środkami własnymi państw członkowskich. Dlatego ścisła relacja poli
tyki spójności i polityki konkurencji powinny zostać utrzymane. Jednak pewne zapisy za
warte w trzecim raporcie kohezyjnym mogą oznaczać chęć wyjścia ze strony Komisji Eu
ropejskiej naprzeciw tym tendencjom zgłaszanym przez stare państwa (m.in. reguły do
tyczące pomocy de minimis). 

ROLA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W STYMULOWANIU 
ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI W LATACH 2007-13 

Z dotychczasowych doświadczeń prac programowych nad strategią wykorzystania fun
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynika wiele istotnych wniosków i rekomen
dacji. Najważniejsze z nich to8: 
A. Niezbędne jest prowadzenie i systematyczne dokumentowanie procesu aktywnej par

tycypacji i konsultacji społecznej dotyczącej kolejnych dokumentów fazowych. Naj
mniejsze usterki w tym zakresie mogą być przyczyną negatywnej oceny przez Komi
sję Europejską efektów końcowych prac nad NPR. W konsekwencji mogą prowadzić 
do znaczących zmian akceptowanych kierunków interwencji w CSF. Uspołecznienie 
zapewnia wyższą sprawność i efektywność wydatkowania środków rozwojowych. Oczy
wiście powoduje ono także wydłużenie procedur, co może być szczególnie krytyczne 
w krajach o niesprawnej administracji publicznej. 

B. Niezbędne jest prowadzenie w Polsce prac nad „narodową polityką urbanizacji". Ko
misja Europejska oczekuje prezentacji strategicznej wizji w tym zakresie, podczas gdy 
w Polsce traktowane jest to jedynie jako element analityki, i to nie najważniejszy. 

8 J. Szlachta, Narodowy Plan Rozwoju i Podstawy Wsparcia Wspólnoty - analiza zmian. Wnioski dla NPR 
na lata 2007-2013, Ekspertyza Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003. 
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Uznaje się to bowiem milcząco za kompetencję samorządów. Utrudnia to poprawne 
zaadresowanie działań o charakterze strukturalnym, dotyczących największych 
miast. Dotyczy to przede wszystkim poprawy komunikacji zbiorowej w aglomeracjach 
miejskich. Innym problemem, jaki wynika pośrednio z analizy tych dwu dokumentów, 
jest brak w Polsce podstaw prawnych planowania działań w skali obszarów metropo
litarnych, dotyczy to głównie obszarów policentrycznych. Dlatego bardzo pilnie po
winny zostać podjęte prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które umożliwią takie 
działania. 

C. Niezbędne jest dostosowanie formatów prognoz społeczno-ekonomicznych prowadzo
nych w Polsce do stosowanych przez Komisję Europejską. Sytuacja, gdy inny zestaw in
formacji występuje w każdym z tych dokumentów, jest niezbyt korzystna dla programo
wania procesów rozwojowych. Dostosowanie formatów analizy ułatwi merytoryczną 
dyskusję na temat przyszłości polskiej gospodarki według różnych prognoz. 

D. W trakcie prowadzenia negocjacji nad kolejnymi CSF niezbędne są odpowiednie mo
dele makroekonomiczne określające na bieżąco (on linę), jakie są konsekwencje eko
nomiczne przesuwania środków. Brak niezbędnych instrumentów profesjonalnej 
analizy może prowadzić do pełnego woluntaryzmu w tym zakresie i bezkarnego osła
biania rozwojowego znaczenia funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

E. Nasze niektóre doświadczenia finansowania z funduszy przedakcesyjnych sektorów go
spodarki narodowej wymagających restrukturyzacji są wyjątkowo zniechęcające (m.in. 
transport kolejowy, PKP). Dlatego, w miarę możliwości, należy unikać finansowania 
tych sektorów gospodarki narodowej, które nie gwarantują, przed skutecznie wdrożoną 
restrukturyzacją, odpowiednich efektów makroekonomicznych i społecznych. Może to 
powodować marnotrawstwo funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

F. Należy podjąć pilne działania eliminujące deficyt strategicznego myślenfa, dotyczące
go rozwoju infrastruktury transportowej, w miarę możliwości używając jako matrycy 
problemowej diagnozy zaprezentowanej w Podstawach Wsparcia Wspólnoty. 

G. Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) będąca sposobem 
oceny silnych stron, słabych stron, możliwości i zagrożeń dokonana w NPR ze względu 
na swój zakres była uboższa od analizy przeprowadzonej w ramach CSF. Dlatego w ko
lejnej edycji prac nad NPR musi zostać bardzo znacząco rozbudowana. Segmentami 
analizy powinny być cztery sfery omawiane w analizie SWOT przeprowadzonej w CSF: 

- sytuacja makroekonomiczna, innowacyjność i inne uwarunkowania ramowe, 
- zasoby ludzkie, równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i zagadnienia społeczne, 
- infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko przyrodnicze, 
- rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo. 
Analiza słabych stron oraz szans przeprowadzona w CSF posłużyła do identyfikacji 

niezbędnych do podjęcia działań rozwojowych; taki sposób postępowania powinien być 
zastosowany w NPR. 
H. Komisja Europejska przywiązuje wielką wagę do wysokiej jakości analizy makro

ekonomicznych efektów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeprowa
dzonej ex antę. Pierwsza edycja analiz przeprowadzonych za pomocą modelu HER-
MIN bazowała na bardzo krótkich szeregach czasowych danych statystycznych. 
Dlatego niezbędne jest pilne uruchomienie prac nad nową generacją (edycją) mo
delu HERMIN, dotyczącego przewidywanych konsekwencji uruchomienia w Pol
sce środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kolejnym okresie 
programowania. W miarę możliwości należy uwzględnić możliwość zbudowania 
tegoż modelu zregionalizowanego na szesnaście województw. Wymaga to pilnego 
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nawiązania współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym i wojewódzkimi urzę
dami statystycznymi w celu zestawienia niezbędnych informacji. 

I. Dalszych analiz wymaga problem wyboru adekwatnych do ocenianych procesów i zja
wisk mierników (wskaźników), które prawidłowo dokumentują postęp społeczno-
-ekonomiczny osiągnięty dzięki realizacji CSF. Być może, powinno się przebudowy
wać system rejestracji różnych zjawisk społeczno-ekonomicznych tak, aby uzyskać 
wysoką jakość monitoringu i oceny CSF. 

J. WNPR należy szerzej podjąć problem strategii horyzontalnych, czyli takich sfer, któ
re są finansowane z różnych instrumentów (funduszy czy programów operacyjnych). 
Pierwszym etapem powinna być poprawna identyfikacja sfer, dla jakich takie strategie 
powinny zostać przygotowane. Następnie należy przygotować spójny system finanso
wania działań przewidywanych do realizacji w ramach takiej strategii. Chodzi o to, aby 
wybór miejsca finansowania był optymalny oraz, aby uniknąć tzw. krzyżowego finan
sowania, przy którym te same projekty mogłyby być finansowane w różnych miejscach. 
Jest to bardzo istotny segment strategicznego programowania rozwoju społeczno-
-ekonomicznego. 

K. Proponowana w NPR struktura priorytetów i działań rozwojowych została zaakcepto
wana przez Komisję Europejską i powtórzona w CSF. W sumie korzystne jest, gdy 
priorytety są bardzo szerokie, ułatwia to bowiem ewentualne realokowanie środków 
w ramach danego programu operacyjnego. Dlatego utrzymanie modelu dużych sekto
rowych programów operacyjnych i szerokich priorytetów jest rozwiązaniem rekomen
dowanym dla kolejnego NPR, 

L. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest realokowanie środków pomiędzy programami 
operacyjnymi. Dlatego NPR powinien bardzo starannie uzasadniać, także za pomocą 
modelowania makroekonomicznego, proponowaną przez nasz kraj strukturę nakła
dów w układzie programów operacyjnych, tak aby uniknąć problemów wynikających ze 
zmiany struktury wydatków przyjmowanych w CSF. 

Ł. Wrażliwość UE na przestrzeganie zasad dopuszczalności pomocy publicznej obowią
zujących we Wspólnotach oznacza, że wszystkie działania, w których występują przy
padki pomocy ze środków europejskich, gdy beneficjentem jest sektor prywatny, mu
szą być starannie analizowane. Tego typu analiza powinna zostać zawarta nie tylko we 
właściwych programach operacyjnych, ale także w NPR. 

M. Różne uzupełniające i modyfikujące propozycje strony polskiej, jakie pojawiały się 
w trakcie negocjacji CSF, a w sumie pogarszały strukturę alokacji funduszy europej
skich w Polsce, wskazują na potrzebę zapewnienia instytucji zarządzającej, jaką jest 
w polskim modelu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, silnej pozy
cji koordynującej działania poszczególnych uczestników procesu wdrażania funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności. 

N. Doświadczenia negocjacji regionalnego segmentu funduszy strukturalnych wska
zują, że jeśli Polska będzie dążyła w kolejnym okresie programowania do modelu 
zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych za pomocą szesnastu re
gionalnych programów operacyjnych, niezbędne będzie dokonanie istotnych zmian 
w administracji terytorialnej. Ich brak oznaczałby przyzwolenie na powielenie tak
że po roku 2006 modelu jednego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 

O. Niektóre obszary finansowania wprowadzone w CSF, a nie proponowane w NPR, do
tyczą finansowania różnych projektów jako przedsięwzięć publicznych. Mogłyby one 
ewentualnie zostać zrealizowane na zasadzie komercyjnej. Dotyczyć to może przede 
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wszystkim projektów wspierających rozwój sportu, wypoczynku, turystyki czy kultury. 
Może to oznaczać w konsekwencji wypieranie przedsięwzięć kierujących się przesłan
kami rynkowymi przez inwestycje publiczne o wątpliwej efektywności. 

Średnie roczne transfery na rzecz Polski w kolejnym okresie programowania w ramach 
polityki spójności wraz z działaniami rozwojowymi w rolnictwie i polityką dotyczącą ry
bołówstwa mogą sięgnąć poziomu 4% PKB. Oznacza to w latach 2007-13 zobowiązania 
Unii Europejskiej na poziomie około 63 mld €, z czego z tytułu samej polityki spójności 
około 54 mld€. Uwzględniając zasady montażu finansowego oznacza to około 100 mld€ 
uruchamianych w ramach jednolitego systemu działań rozwojowych. Dlatego pilne jest 
rozwinięcie prac nad nową edycją dokumentów programowych, które pozwolą wyznaczyć 
kierunki i strukturę działań rozwojowych w Polsce po roku 2007. 

Trudno byłoby obecnie określić, jakie efekty makroekonomiczne można będzie uzy
skać dzięki funduszom strukturalnym i Funduszowi Spójności. Zależy to bowiem od 
struktury i efektywności priorytetów i działań podejmowanych w naszym kraju w oparciu 
o środki Wspólnoty i towarzyszące im środki polskie oraz od skuteczności wykorzystania 
przedstawionych tutaj rekomendacji. Pewnej hipotezy dostarcza w tym zakresie symula
cja przeprowadzona w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 zakładająca konserwatyw
nie, że średnioroczny poziom transferów funduszy UE na rzecz Polski w latach 2007-13 
sięgnie poziomu 3% naszego PKB. 

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności alokowane w Polsce w latach 2004-06 
i 2007-13 powinny przyczynić się do dodatkowego wzrostu PKB o ponad 1% średnio
rocznie, nawet przy przyjęciu konserwatywnych założeń odnośnie do skali transferów. 
W wypadku sytuacji na rynku pracy można oczekiwać, że dzięki funduszom europejskim 
nastąpi długotrwały spadek bezrobocia o około 3 punkty procentowe. 

Tabela 4. Wpływ NPR na PKB i stopę bezrobocia (UR) przy założeniu rocznego poziomu 
wydatków w ramach NPR w latach 2007-13 na poziomie 3% 

Rok 

PKB 

UR 

2003 

0,00 

0,00 

2004 

0,22 

-0,14 

2005 

1,13 

-0,71 

2006 

2,51 

-1,48 

2007 

5,31 

-2,98 

2008 

6,70 

-3,28 

2009 

7,46 

-3,37 

2010 

8,15 

-3,42 

2011 

8,86 

-3,49 

2012 

9,61 

-3,58 

2013 

10,38 

-3,67 

2014 

10,78 

-3,52 

2015 

11,02 

-3,20 

PKB - zmiany procentowe w stosunku do sytuacji wyjściowej; UR - stopa bezrobocia zmiany w stosunku do sytuacji bazowej. 
Dotyczy środków Wspólnotowych i towarzyszących środków polskich 
Źródło: Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, MGPiPS, Warszawa 2003 

ZAKOŃCZENIE 

Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, dotyczy trwałości efektów uzyskanych dzięki in
terwencji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Sytuacja po roku 2013 zależy 
między innymi od rangi i budżetu przyszłej polityki spójności. Zapisanie spójności eko
nomicznej, społecznej i terytorialnej w konstytucji europejskiej oznacza, że będzie to je
den z podstawowych obszarów finansowania ze strony Wspólnoty. 

Istotne jest przy tym, czy działania związane z budową gospodarki opartej na wiedzy, co 
pozwoliłoby UE stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką światową, będą realizowa
ne w ramach polityki spójności czy też w ramach polityk wewnętrznych. To drugie rozwią
zanie oznaczałoby, że polityka spójności pozostałaby wcześniej lub później „skansenem" 
tradycyjnej polityki wyrównawczej dla najbiedniejszych. Istotne znaczenie ma decyzja, jak 
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będą wyglądały kolejne okresy programowania. Zgodnie z zapisami konstytucji europej
skiej będą one nie krótsze niż pięć lat. Wyraźną tendencją jest dostosowanie kolejnych 
okresów programowania po roku 2013 do kadencji Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej i innych najważniejszych instytucji europejskich, czyli do pięciu lat. 

Istotny wpływ na politykę spójności.będzie miało ewentualne dalsze rozszerzenia Unii 
Europejskiej. Przystąpienie Turcji oznaczałoby, że w UE znajdzie się ponad 65 milionów 
nowych obywateli z poziomem PKB na mieszkańca stanowiącym zaledwie około połowy 
przypadającego na jednego Polaka albo też tylko około 20 procent średniej UE-15. Ozna
cza to, że polskie regiony zostaną poddane silnemu efektowi statystycznemu, polegające
mu na automatycznym wzroście PKB w stosunku do przeciętnego w UE, co może kilka 
najbogatszych regionów Polski pozbawić po roku 2013 wsparcia z funduszy struktural
nych. Istotne znaczenie mają także efekty funduszy Wspólnoty w Polsce w latach 2004-06 
i 2007-13. 

Tak więc brak efektów makroekonomicznych w odpowiedniej skali może spowodować 
zmniejszenie wielkości środków dostępnych dla Polski w kolejnych latach. To z kolei mia
łoby negatywny wpływ na możliwą do osiągnięcia w bardziej sprzyjających okoliczno
ściach dynamikę rozwojową. Nie ulega wątpliwości, że suma sumarum członkostwo Pol
ski w Unii Europejskiej przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. 
Natomiast w jakiej skali - zależeć będzie to od umiejętnej polskiej polityki w tym zakre
sie, w tym także od stopnia wykorzystania środków, które pojawiają się - a dokładniej, mo
gą się pojawić - w związku z procesem integracji europejskiej. 
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ROZDZIAŁ XIII 

Katarzyna Duczkowska-Maiysz 

WIEŚ I ROLNICTWO W KONTEKŚCIE WSPÓLNYCH POLITYK UNII 
EUROPEJSKIEJ. STRATEGICZNE KONSEKWENCJE INTEGRACJI 
DLA PRZEMIAN STRUKTUR GOSPODARCZYCH I PRZYSPIESZENIA 
WZROSTU GOSPODARCZEGO 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE), a tym samym uczestnictwo w Jednoli
tym Rynku i wspólnotowych politykach gospodarczych oraz wspólnotowej polityce społecz
nej, zachęca nie tylko do badania dystansu Polski i dysparytetów względem Unii, ale przede 
wszystkim do opracowywania prognoz i ekstrapolacji korzyści wynikających z członkostwa. 

W odniesieniu do sektora agrarnego oraz obszarów wiejskich członkostwo Polski w UE: 
- nie przyczyni się w ciągu najbliższych 10-15 lat do radykalnej zmiany struktur społecz

nych i gospodarczych; 
- pociągnie za sobą dalsze regionalne zróżnicowanie sektora rolnego (wydajność, efek

tywność, struktura i poziom produkcji, organizacja, techniki produkcji) i obszarów 
wiejskich (funkcje) wymuszone mechanizmami ponadnarodowej konkurencji i wspól
nych polityk gospodarczych; 

- złagodzi dysparytet socjalno-bytowy między miastem a obszarami wiejskimi, ale nie 
zlikwiduje ich; 

- spośród wszystkich czynników wytwórczych najbardziej przyczyni się do poprawy wy
korzystania czynnika pracy, choć nie zlikwiduje ukrytego bezrobocia, które prawdopo
dobnie w Polsce osiągnie najwyższy poziom w całym regionie. 
Nie oznacza to bynajmniej, że wieś i rolnictwo staną się wyłącznie konsumentem efek

tów wzrostu gospodarczego, wypracowanego przez inne sektory gospodarki, że w żaden 
sposób nie przyczynią się same do dynamizacji gospodarki, że zmiany strukturalne nie 
będą postępować w ogóle i że włączenie w mechanizm wspólnych polityk nie wymusi po
prawy spójności społeczno-gospodarczej czy spójności terytorialnej. 

Rozwój wsi i rolnictwa w znacznie większej mierze niż inne dziedziny zależeć będzie 
od wysokości transferów publicznych pochodzących ze wspólnego budżetu Unii Euro
pejskiej oraz krajowych środków publicznych. 

Wynika to z mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej, jej filarów i instrumentów, których mimo 
powszechnej krytyki w najbliższym dwudziestoleciu zlikwidować się nie da. Ewolucja publicz
nego wsparcia wskazująca na zmniejszanie rangi instrumentów regulujących rynki rolne 
otwiera możliwości niekończącego się wspierania struktur, podtrzymujących dochody. 
Stawia to wieś 1 rolnictwo - z pewnego punktu widzenia - w uprzywilejowanej sytuacji 
w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki. 

Dla szybkiego wzrostu gospodarczego znaczenie mieć będzie zdolność do absorpcji tych 
środków i sprawność ze strony administracji różnego szczebla do zarządzania programami. 

ZASOBY POLSKIEJ WSI I ROLNICTWA ZWIĄZANE ZE ZMIANA STRUKTUR 
EKONOMICZNYCH I WZROSTEM GOSPODARCZYM 

Główną kwestią, wyznaczającą tempo rozwoju polskiego rolnictwa, jest wadliwa struk
tura agrarna, którą cechuje nadmierne rozdrobnienie gospodarstw absorbujących ogromny 
potencjał nisko kwalifikowanej siły roboczej, szachownica gruntów, zbyt wolna przemiana 
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pokoleń. Stagnacja pod tym względem występuje już od dziesięcioleci. Problemem zaś 
większości obszarówwiejskich w Polsce, zwłaszcza tych z dominacją rolnictwa, dalekich od 
przemysłu i prawie pozbawionych możliwości zagospodarowania turystycznego, są struk
tury kryzysogenne, tj. takie, które prowadzą do społecznej i ekonomicznej degradacji re
gionu1, Charakteryzują się one: 
- dominacją w strukturze gospodarki monostruktur, w tym rolnictwa nisko wydajnego, 

o anachronicznych strukturach agrarnych, zasobach pracy z dominacją nisko kwalifiko
wanej i słabo wykorzystanej siły roboczej; 

- występowaniem gałęzi przemysłu opartego na starych, zużytych technologiach, wytwa
rzającego przestarzałe, nieinnowacyjne i nie mogące konkurować na międzynarodo
wym rynku wyroby; 

- brakiem kapitału i brakiem możliwości na szybkie jego pojawienie się; 
- rażącym brakiem w wyposażeniu obszarów wiejskich w urządzenia i sieci infrastruktu

ry technicznej i społecznej, pogłębiających cywilizacyjny dysparytet w stosunku do re
gionów pozostałych, w tym - miast; 

- brakiem warunków i mechanizmów do wyzwalania przez siły lokalne i regionalne przed
siębiorczości i inicjatyw, pozwalających na przyspieszenie gospodarczej aktywności. 
Porównanie Polski pod względem parametrów ekonomicznych z wysoko rozwiniętymi 

krajami Europy Zachodniej wskazuje że: 
- Polska należy do grupy krajów średnio rozwiniętych (cenach bieżących osiąga około 

40% poziomu GDP dla krajów EU-15)2; 
- wydajność pracy w rolnictwie jest 6-8 razy niższa niż średnio w krajach Unii Europejskiej3; 
- udział rolnictwa w GDP przekraczający 3,5% angażuje zasoby pracy wynoszące ponad 

25% ogółu zdolnych do pracy4, słabo wykształconych i nie przygotowanych do zmian; 
-wysoki udział wydatków na żywność w strukturze dochodów rodzin, przekraczający 

35%, lokuje Polskę w grupie krajów o niskim swobodnym funduszu konsumpcji, co ma 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego. 
Jeśli parametry te zestawić z jednej strony z czynnikami wewnętrznymi takimi, jak roz

drobniona struktura agrarna, niska produktywność czynników wytwórczych, mała skala 
produkcji, słaby stopień powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem, wyjątkowo niski (w po
równaniu z UE) poziom dochodów z rolnictwa w przeliczeniu na jednego zatrudnione
go, niski poziom wyposażenia technicznego gospodarstw, z drugiej strony zaś odnieść je 
do skromnych zasobów kapitału na obszarach wiejskich, słabego wyposażenia w urządze
nia i sieci infrastruktury technicznej i społecznej, niedowładu systemu instytucji, to od
powiedź na pytanie o rolę rolnictwa i obszarów wiejskich we wzroście gospodarczym nie 
będzie łatwa5. Różnice te ilustruje tabela l6. 

1 Por. B. Gruchman, Transformacja przestrzenna gospodarki polskiej: nowy paradygmat rozwoju regionalnego, 
w: Ekonomiczno-Społeczne problemy rozwoju województwa Leszczyńskiego, Leszno 1995. 

2 Por. Eurostat Yearbook, The Statistical Guide to Europe, EU-Commission, 2003, s. 46. 
3 Jak podaje D. Czykier-Wierzba „... w latach 1988-90 rolnik polski wytwarzał produkcję końcową brutto prawie 6 razy 

niższą, a produkcję końcowa netto 5 razy niższą aniżeli przeciętny rolnik w UE, przy tym byt to poziom 9 razy niższy 
niż w RFN i Francji, 15 razy niższy niż w Belgii, 16 razy niż w Holandii i 18 razy w Danii". (D. Czykier-Wierzba 1995). 

4 Dokładne ustalenie tej wielkości nie jest możliwe, ponieważ polscy rolnicy nie prowadza rachunkowości rol
nej i nie ptacą podatku dochodowego. Szacunki w tej mierze są zróżnicowane (22-27%) i oparte na badaniach 
placówek naukowych oraz deklaracji samych rolników na użytek spisu powszechnego. 

5 Z raportu o rozwoju społecznym obszarówwiejskich, opracowanego przez UNDP, wynika, że prawie 3A obszarów 
wiejskich, zamieszkałe przez blisko 70% ludności wiejskiej, ma obecnie charakter monofunkcyjny. Relatywnie ma
ło znaczące były obszary o rozwiniętych funkcjach przemysłowych bądź turystycznych. Te ostatnie skupione były 
głownie w regionach nadmorskich i podgórskich. Z raportu tego wynika także, iż dla utrzymania rolnictwa jako kon
kurencyjnego działu produkcji w Unii Europejskiej powstać musi na wsi w ciągu najbliższego dziesięciolecia oko
ło 3^t mln dodatkowych miejsc pracy, pochłaniających ukryte bezrobocie i młodzież wchodzącą na rynek pracy. 
Scenariusze odnośnie do możliwości gospodarki w tej mierze są pesymistyczne. Por. Raport UNDP 2001. 
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Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce 
(w porównaniu z UE) 

Powierzchnia zagospodarowanych 

gruntów w gospodarstwie 

Produkcja 

Produkcja roślinna 

Produkcja zwierzęca 

Inna produkcja 

Obecne subsydia" 

Produkcja całkowita 

Spożycie pośrednie 

W tym wykorzystane w gospodarstwie 

Podatki 

Amortyzacja 

Wydatki zewnętrzne 

Ptace ^ 

Opłaty za dzierżawę 

Odsetki do zapłaty 

Dochody gospodarstwa rodzinnego 

Dochody gospodarstwa bez dopłat 

Dochody gospodarstwa rodzinnego/ha 

Dochody gospodarstwa bez doptal/ha 

Polska 

1996 

8,7 

8 219 

4 430 

3 787 

3 

28 

65 227 

4 456 

1 975 

144 

876 

265 

133 

57 

76 

2 506 

2 479 

288 

285 

UE 

1995 

32,1 

56 831 

25 772 

28 272 

2787 

8 396 

8 247 

31 028 

2 082 

147 

7 936 

8 705 

3 978 

2315 

2412 

17 414 

9 018 

542 

281 

Wyniki w euro 
Źródło: Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European Countries. Poland, European Commission, 
Directorate General for Agriculture (DG VI), Brussels 1998 

Przeliczone według zharmonizowanej metody parametry, charakteryzujące przeciętne 
gospodarstwo rolne w Polsce i UE pokazują przede wszystkim słabą siłę ekonomiczną 
polskiego gospodarstwa rolnego na rynku i niski stopień jego towarowości (relatywnie 
wysokie spożycie w gospodarstwie). 

Przyspieszony rozwój społeczno-gospodarczy, powodujący w konsekwencji zmniej
szanie dystansu pomiędzy Polską a UE, będzie wymagał likwidowania dysparytetów 

' Precyzyjne porównanie tych wszystkich wielkości dla rolnictwa Polski i UE i operowanie bieżącymi danymi nie 
jest możliwe, gdyż wymagałoby zastosowania tej samej metody przy obliczaniu poszczególnych wielkości (sa
ma definicja gospodarstwa rolnego w Polsce i UE jest inna!) Metody zbierania danych dla potrzeb Eurostat są 
w UE ujednolicone i takie same dla wszystkich krajów. Dla Polski metodą UE takie porównanie zostało 
zrobione - jak przytoczono - dla potrzeb ustalenia zakresu pomocy preakcesyjnej. 
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socjalno-bytowych i cywilizacyjnych. Wybór wariantów rozwoju uwzględniać musi 
możliwość uruchomienia w rolnictwie zasobów: 
-ziemi, wynoszących blisko 14% wszystkich użytków rolnych w UE, przy średniej 

powierzchni wyżywieniowej na mieszkańca blisko 0,5 ha i relacji udziału powierzchni 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA) do powierzchni użytków 
rolnych ogółem 54,7%7; 

- pracy, przy udziale zatrudnienia zbliżającym się do 26% ogółu zatrudnionych i wyno
szącym 21 osób/100 ha użytków rolnych, bardzo niskim stopniu wykorzystania siły ro
boczej i nienotowanym w rozwiniętych krajach ukrytym bezrobociu;8 

- kapitału, którego zasoby w przeliczeniu na statystyczne gospodarstwo lokują Polskę na 
końcu listy wśród państw Unii Europejskiej. 
Zasoby oraz struktury wsi i rolnictwa typowe dla krajów niżej rozwiniętych, w których 

rolnictwo nie przeszło jeszcze fazy modernizacji, rodzą dylemat: czy Polska podąży dro
gą intensywnego rozwoju, względnego uprzemysłowienia rolnictwa i urbanizacji wsi, co 
w obliczu zmian otoczenia zewnętrznego Unii Europejskiej zrodzi problemy takie same, 
jak we wszystkich pozostałych krajach członkowskich, czy też potrafi wykorzystać zapóź-
nienie jako swoisty walor i ustabilizować na Jednolitym Rynku swoją pozycję producenta 
niekonwencjonalnej żywności, wytwarzanej metodami ekstensywnymi, przyjaznymi śro
dowisku przyrodniczemu, przy jednoczesnym szybkim łagodzeniu dystansu cywilizacyj
nego i socjalno-bytowego wsi? 

Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie ma; teoretycznie obie opcje są możliwe. 
Obowiązek zharmonizowania polityk gospodarczych i przyjęcie do realizacji celów sta
wianych przez polityki wspólnotowe, a przede wszystkim odmienne zasady pomocy pu
blicznej, ograniczają preferencje narodowej polityki gospodarczej i wybór jednej strate
gii rozwoju dla całego kraju. Przy szczupłości środków publicznych, które mogą być wy
korzystane na cele rozwojowe konieczne stanie się wykorzystywanie funduszy struktural
nych. Niestety, mechanizm absorpcji tych środków ma charakter wspólnotowy, a więc po
nadnarodowy (określone cele, kontekst pomocy, rodzaj beneficjentów, wysokość środków, 
podejście bottom-up itp.) Stąd rozstrzygające staną się prawdopodobnie umiejętności 
związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym, znajomość wspólnotowych 
polityk oraz rzeczywista zdolność do absorpcji publicznych środków strukturalnych, któ
re będą przyśpieszać przemiany o charakterze modernizacyjnym. 

W Polsce przypuszczalnie - pod wpływem Wspólnej Polityki Rolnej, obu jej filarów: ryn
kowego i społeczno-strukturalnego - dalej pogłębi się regionalne zróżnicowanie struktur 
agrarnych, modelu rolnictwa, charakteru i funkcji obszarów wiejskich, które w zależności 
od struktury posiadanych zasobów realizować będą różne lokalne strategie rozwoju. 

WYZWANIA PŁYNĄCE Z OBOWIĄZKU REALIZACJI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH 

Polska włącza się w mechanizmy unijne na określonym etapie zaawansowania integra
cji gospodarczej, społecznej i politycznej. Jeśli zgodzić się z tezą, że integracja jest pro
cesem ewolucyjnym9, to na przekształcenia struktur ekonomiczno-społecznych oraz 
7 Por. W Poczta, Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Poznań 2003, s. 14-18. 
8 Według Rolnego Spisu 1996 dopiero gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha dawato rodzinie prace w wymiarze 

8 godzin dziennie przez cały rok. I. Frenkel przytacza opinię ekspertów niemieckich, którzy szacują, że gdyby 
w polskim rolnictwie zastosować standardy rolnictwa niemieckiego (w starych landach), dotyczące struktury 
agrarnej, wydajności pracy i efektywności zastosowania ziemi oraz kapitału -z rolnictwa w Polsce trzeba by 
zwolnić od zaraz nawet 2,7 mln osób. Por. I. Frenkel, Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym, w: Wieś 
i rolnictwo na przełomie wieków, red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner, IRWiR-PAN, Warszawa 2001 s. 90-92. 
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spójność socjalno-gospodarczą w krajach członkowskich wpływ wywarł kilkudziesięcio
letni okres stopniowej budowy Jednolitego Rynku i Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym 
harmonizacja zasad handlu i wspólne polityki gospodarcze. 

Dla sektora rolnego najważniejsze znaczenie miała Wspólna Polityka Rolna, historycz
nie - obok wspólnej polityki handlowej, konkurencji i pomocy publicznej - najstarsza 
i formułująca jasno cele, dające podstawy do wprowadzenia nieograniczonej interwencji 
z budżetu Wspólnoty na koszt podatników-konsumentów10. 

Cele tej polityki, określone w traktacie rzymskim (1957) objęły (art. 39): 
- podnoszenie produktywności rolnictwa w drodze wprowadzenia postępu technicznego, 

racjonalizacji produkcji i optymalizacji zastosowania czynników produkcji, zwłaszcza 
siły roboczej; 

- zapewnienie ludności rolniczej godziwych warunków życia, zwłaszcza przez zwiększe
nie dochodów per capita osób zawodowo czynnych w rolnictwie; 

- stabilizację rynków; 
- zaopatrzenie w produkty rolne; 
- umożliwienie konsumentom kupna produktów rolniczych po rozsądnych cenach. 

Wprawdzie sam traktat nie definiował Wspólnej Polityki Rolnej, ale powszechnie przy
jęto uważać za jej instrumenty wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez Wspólno
tę w sektorze rolnictwa, które pozwolą na osiągnięcie założonych przez traktat celów. 
W tym względzie Wspólna Polityka Rolna nie zmieniła się do dziś. Wspólny Rynek pro
duktów rolnych jest jednym ze wspólnych rynków, a jego funkcjonowanie w dalszym cią
gu opiera się na: 
1. jednolitym systemie podtrzymywania rynku, co oznacza: 

- przeniesienie wszystkich decyzji dotyczących jednolitej interwencji na rynku rolnym 
ze szczebla narodowego na szczebel ponadnarodowy - wspólnotowy; 

- nadrzędny charakter prawa Wspólnot w stosunku do prawa stanowionego przez orga
ny narodowe poszczególnych krajów członkowskich; 

- pełne finansowanie interwencji przez budżet Wspólnoty; 
2. wspólnej dla wszystkich krajów członkowskich organizacji poszczególnych rynków 

branżowych, zróżnicowanej wewnętrznie, w zależności od specyfiki sektora, opartej na 
swobodzie cyrkulacji produktów. 
To właśnie ten, stosowany od lat mechanizm, spowodował znaczną poprawę produktywno

ści w rolnictwie krajów UE, wzrost wydajności pracy i efektywności wytwarzania oraz postęp 
technologiczny i organizacyjny. Sprzyjały temu także inne wspólne polityki, przede wszystkim 
handlowa, oznaczająca likwidację taryfowych i pozataryfowych barier dla swobodnego prze
pływu produktów rolnych, poddawanych silnej presji ponadnarodowej konkurencji. 

9 Por. szerzej na ten temat Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. Joergena 
Druda Hansena, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. 

10 Polityka ta przez długie lata oparta była niemal wyłącznie na mechanizmach cenowych, co doprowadziło do 
wielu niekorzystnych zjawisk, a w konsekwencji redefinicji celów Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). W ostrej 
dyskusji, jaka toczyła się nad mechanizmami CAP w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., 
podkreślano, iż adresaci polityki interwencyjnej łatwo przyzwyczajają się do komfortowej sytuacji wynikającej 
ze specjalnych warunków, a przekonanie o „wieczności" przywilejów interwencyjnych nie pozwala ich zlikwi
dować nawet wówczas, gdy stają się zbędne lub szkodliwe. Jak pisze L. Juettner-Kramny, „..Przez 
państwową interwencję są bowiem uruchamiane błędne sygnały rynkowe, które prowadzą do wadliwej 
alokacji zasobów i zniekształcenia indywidualnej i ogólnogospodarczej struktury kosztów i cen. Struktury są 
konserwowane, a oszczędne stosowanie zasobów, zwłaszcza rzadkich, hamowane. Często zużywa się więcej 
energii na to, aby móc skorzystać z przywilejów tworzonych przez państwo i na utrzymanie ich niż na 
szukanie rynkowych rozwiązań". Juettner-Kramny, Wettbewerbsverzehrungen durch den Staat, 
w: Wettbewerb ais Herausforderung und Chance, Koeln-Berlin-Bonn-Muenchen 1989, s. 86 (cyt. za: 
K. Duczkowska-Małysz, Rolnictwo - Wieś-Państwo, PWN, Warszawa 1998, s.131. 
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Cele CAP zostały w głównej mierze osiągnięte: Jednolity Rynek funkcjonuje od 1992 r., 
zaś kolejne rozszerzenia przynosiły społeczno-ekonomiczne problemy, które były konse
kwencją niższego poziomu rozwoju i wadliwych struktur spoleczno-gospodarczych ra
czej niż - jak w latach pięćdziesiątych XX w. - niedostatków żywności na rynku. 

Znaczne różnice społeczne, ekonomiczne i terytorialne pomiędzy krajami członkow
skimi i ich regionami sprawiły, że cele szczegółowe Wspólnej Polityki Rolnej zostały 
zdefiniowane ponownie w Agendzie 2000 i bardziej powiązane z celami ogólnymi", 
określonymi w Traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie (TWE). Wśród tych 
celów wymienia się przedsięwzięcia, zmierzające do tworzenia warunków do zrównowa
żonego rozwoju obszarów wiejskich: 
- umocnienie sektora rolnego i leśnego, uznanego jako integralna część polityki rozwoju 

obszarów wiejskich; ) 
-wzrost konkurencyjności stref wiejskich; konieczność stosowania metod produkcji 

przyjaznych środowisku naturalnemu i zapewnienia surowców o wysokich wymogach 
jakościowych oraz zachowania zasobów naturalnych; 

-wykorzystanie dla rozwoju niekonwencjonalnych walorów wsi, a zwłaszcza środowiska 
przyrodniczego i dziedzictwa historyczno-kulturowego, pozwalającego promować toż
samość regionu. 
Te nowe cele narzucają nie tylko potrzebę innych kierunków przepływu strumieni 

środków publicznych do sektora rolnego, ale ograniczają możliwości rozwoju gospo
darstw rolnych przez wzrost produkcji rolnej, skazując je na poszukiwanie innych dróg 
pozyskiwania dochodów i inne przeznaczanie zasobów, a co ważniejsze -wiążą gospodar
stwa rolne i aktorów rozwoju lokalnego z różnymi źródłami transferów publicznych dla 
zrealizowania tych celów. 

Nowe podejście do wyzwań, przed którymi stanęła gospodarka wiejska, oznacza, że: 
- każde państwo członkowskie musi wypracować swoje własne programy rozwoju wsi; 

muszą być one zgodne z celami wytyczonymi na szczeblu europejskim, aby korzystać 
ze wspólnotowego wsparcia; 

- wspólnotowe wsparcie finansowe wiąże wielość środków i instrumentów pozostających 
do wyboru przez kraje członkowskie do realizacji określonych celów; 

- nowa polityka rozwoju wsi opiera się na decentralizacji zadań (od szczebla europejskie
go do szczebla krajowego) i elastyczności planowania opartego na różnorodnych środ
kach, stosownie do potrzeb krajów członkowskich; 

-obowiązkowym elementem nowej generacji programów rozwoju wsi są działania 
w dziedzinie ochrony i pielęgnacji środowiska; rolnictwu wyznacza się główną rolę 
w zachowaniu i poprawie zasobów naturalnych Europy. 
Zmiana celów Wspólnej Polityki Rolnej12 zharmonizowana została z regionalną polityką 

strukturalną, połączoną z zasadami korzystania z niej oraz z regułami dotyczącymi finan
sowania. Skoncentrowana pomoc, ukierunkowane finanse i zdecentralizowane zarządza
nie będzie udziałem nie tylko rolników, ale także tych, którzy odpowiadają za rozwój wsi 
(samorządów). 

11 Uznano, że CAP jest jedną ze wspólnych polityk i musi realizować przede wszystkim cele odnoszące się do 
każdej dziedziny wspólnej polityki, zawarte w art. 2 TWE: Zadaniem Wspólnoty jest poprzez ustanowienie 
Wspólnego Rynku, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz poprzez prowadzenie wspólnych polityk lub działań 
(...) przyczynianie się w catej wspólnocie do harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju działań go
spodarczych, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości mężczyzn i kobiet, trwałego 
i nieinflacyjnego wzrostu gospodarczego, wysokiego stopnia konkurencyjności i zbieżności osiągnięć gospo
darczych, wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i poprawy jego jakości, podnoszenia poziomu 
i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi. 
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Rolnictwo już obecnie stało się tylko jedną ze sfer działalności na wsi, ale poprzez zde
cydowane priorytety dla rozwoju obszarów wiejskich, traktowanych w UE jako obszary 
problemowe, wyznaczono mu inne funkcje i większą role w przyczynianiu się do popra
wy spójności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej. Tendencje nowego widzenia 
wsi i rolnictwa będą się we wspólnej polityce rolnej nasilać. 

Polska dołącza - po trwającym 10 lat okresie przygotowawczym - do grupy krajów inte
grujących swoje gospodarki ód wielu już dziesięcioleci. Na efekty integracji w tych krajach 
miały wpływ zarówno warunki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, leżące poza dzisiejszą Unią. 
Bez względu jednak na to, na ile UE jest już jednolitym organizmem, na ile zaś grupą 
państw, które umówiły się, że będą miały wspólne instytucje, wspólne prawo, wspólny ry
nek, wspólne polityki i wspólny pieniądz, konsekwencje integracji dla przemian struktur 
gospodarczych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego w sferze wsi i rolnictwa w Polsce 
trudno ocenić po minionych doświadczeniach obecnych krajów członkowskich. Nie ma 
możliwości, aby wobec zmieniających się warunków, głównie zewnętrznych, Polska wier
nie powieliła drogę rozwoju jakiegokolwiek kraju. 

KONSEKWENCJE DLA SEKTORA ROLNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH WEJŚCIA 
NA JEDNOLITY RYNEK ORAZ PRZYJĘCIA WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej z jednej strony wzmocni zależność koniunk
tury gospodarczej w Polsce od koniunktury w krajach Unii Europejskiej, a przygotowa
nia do wejścia w strefę euro zaowocują konsekwencjami w postaci konieczności sprosta
nia rygorystycznym kryteriom z Maastricht: zachowania w określonych ramach deficytu 
budżetowego, długu publicznego i stopy inflacji, a także ustabilizowania kursu naszej 
waluty. Będzie to wywierać wpływ na całą gospodarkę, w tym na wieś i rolnictwo, zwłasz
cza na wysokość wydatków publicznych na tę sferę i konieczność przeorientowania po
mocy publicznej. 

Z drugiej strony, konieczność wejścia na Jednolity Rynek i przyjęcia wspólnych polityk 
gospodarczych - zwłaszcza handlowej, rolnej, regionalnej, konkurencji, pomocy publicz
nej z ich szczegółowymi regulacjami - wpływać będzie najogólniej na stopniową prze
mianę struktur gospodarczych, poprawę konkurencyjności, pogłębienie specjalizacji i ko
operacji. Jak odnajdzie się w tych mechanizmach polska wieś i rolnictwo? 

Wejście Polski na Jednolity Rynek oznaczać będzie - z wyjątkiem produktów, dla któ
rych zostały ustanowione okresy ochronne - całkowite otwarcie granic, likwidację ceł, 
kontyngentów, limitów, opłat granicznych i wszystkich innych taryfowych oraz pozatary
fowych instrumentów, które w jakikolwiek sposób mogłyby utrudnić swobodny przepływ 
towarów, także rolnych. Otworzy to dla pewnej grupy producentów szanse wejścia na no
we rynki, dla innych zaś spowoduje wzrost konkurencji ze strony produktów, pochodzą
cych spoza Polski. W długim okresie w zakresie produktów konwencjonalnych Polska 
będzie musiała dostosować się do poziomu konkurencyjności i lokować na innych ryn
kach te produkty, w wytwarzaniu których osiąga przewagi konkurencyjne oraz zgodzić się 

Dyskusje nad sformułowaniem nowych podstaw polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów 
wiejskich toczą się nadal. 12-14 XI 2003 r. w Salzburgu Komisja Europejska zorganizowała II Konfe
rencję (Planting Seeds for Rural Future) poświęconą tej problematyce (pierwsza odbyła się w Cork 
w 1996 r.). W stanowisku przyjętym na zakończenie obrad stwierdzono, że podstawowymi celami przyszłej 
wspólnie realizowanej polityki musi się stać... zachowanie żywotnych obszarów wiejskich, co gwarantuje 
ich atrakcyjność przez promocję zrównoważonego rozwoju i tworzenie nowych możliwości zatrudnie
nia, zachowanie różnorodności wsi europejskiej oraz stymulowanie usług dostarczanych przez rolnic
two wielofunkcyjne, a także konkurencyjność sektora rolnego oparta na różnorodności potencjału rol
niczego na obszarach wiejskich. 
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na sprowadzanie tych, których wytwarzanie, choćby ze względów klimatycznych, jest tań
sze poza Polską. 

Określenie przewag konkurencyjnych dla okresu dwudziestoletniego w tej chwili nie 
jest proste. W ciągu minionych 15 lat Polska na skutek otwarcia gospodarki w znacznym 
stopniu wytraciła te przewagi, które miała wcześniej. W rolnictwie dotyczyły one podsta
wowych rynków, ważnych dla UE; na przykład koszty produkcji mleka i wołowiny kształ
towały się u progu lat dziewięćdziesiątych na poziomie około 50% kosztów ponoszonych 
w UE. W tej chwili relacje te się zmieniły i trzeba będzie poszukiwać nowych szans. 
Prawdopodobieństwo, aby grupa produktów konwencjonalnych (zboża i przetwory, mle
ko i przetwory, mięso i przetwory, cukier, drób i przetwory, jaja) stała się polską specjal
nością i utrzymywała niezmiennie na europejskim rynku przez dziesięciolecia, jest mi
nimalne. Przewaga może polegać na elastycznym dostosowywaniu się do zmian gustów 
i upodobań konsumentów. 

Przegrupowania w strukturze produkcji w długim okresie staną się także konsekwencją 
tendencji (przypuszczalnie wzmacniającej się) do coraz większej dbałości o jakość żywno
ści. Wzrost dobrobytu konsumentów spowoduje coraz bardziej zindywidualizowane zapo
trzebowanie na produkty rolne o gwarantowanej jakości. Odpowiedzią na to stanie się po
głębiona regionalizacja produkcji, wzrost popytu na produkty o niepospolitych walorach 
smakowych, przygotowywane metodami pracochłonnymi, na niewielką skalę, przy zacho
waniu tradycyjnych receptur, surowców i technologii. Są to produkty drogie, chronione 
specjalnymi znakami13. Nie wykluczone więc, że wiele regionów w Polsce stanie się niety
powymi zagłębiami żywnościowymi dla bogatych konsumentów europejskich. 

Wejście z konwencjonalnym produktem i utrzymanie się na Jednolitym Rynku będzie 
coraz trudniejsze w obliczu konieczności przyjęcia przez Polskę zasad wspólnej polityki 
handlowej z jednej strony, z drugiej zaś - zgodnie z rundą urugwajską - dalszej liberali
zacji handlu światowego produktami rolnymi i aktywnego udziału na rynku światowym 
produktów z krajów słabo rozwiniętych, tradycyjnie rolniczo-surowcowych. 

W ramach wspólnej polityki handlowej najważniejsze konsekwencje mieć będzie przy
jęcie wspólnej taryfy celnej i wspólnych warunków handlu wobec krajów trzecich, a tak
że przyjęcie systemu unijnych preferencji dla tych krajów. Są to albo preferencyjne umo
wy handlowe o charakterze wzajemnym, albo system preferencji jednostronnych. Jeśli 
już dziś preferencyjne umowy handlowe wiążą się z pewną liberalizacją rynków rolnych 
(takimi preferencjami objęty jest Izrael, Turcja, Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Liban, 
Syria), to zapowiadana dalsza liberalizacja14, zgodnie z porozumieniami GATT-WTO, 
wpłynie na pewno istotnie na strukturę handlu, a tym samym na produkcję rolną w kra
jach członkowskich UE w czasie kolejnych 15-20 lat. 

Zredukowany zostanie także mechanizm subsydiów eksportowych,15 co dodatkowo po
stawi unijnych producentów wobec konieczności sprostania konkurencji krajów rozwija-

13 Już dziś Unia Europejska daje możliwość wytwarzania produktów, dla których specjalnymi znakami chronio
na jest nazwa pochodzenia produktu, pochodzenie geograficzne lub gwarantowana specjalność tradycyjna. Por. 
M. Duczkowska-Piasecka, M. Gasiorowski, Możliwość i konieczność przyjęcia przez Polskę procedur rejestra
cji zastrzeżonych znaków dla produktów spożywczych (ekspertyza), Fundusz Współpracy, Warszawa 2003. 

14 Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Franz Fischler, prowadził w lutym 2004 r. w Wa
szyngtonie rozmowy, aby do końca I półrocza 2004 uzgodnić z krajami WTO ogólne ramy rundy z Doha po 
to, by uniknąć kolejnego fiaska negocjacji o liberalizacji handlu, jak stało się to we wrześniu 2003 r. na sesji 
WTO w Cancun. 

15 Grupa 17 krajów eksporterów rolnych z Cairns wezwała 26 II 2004 r. na 26 Sesji Ministrów Rolnictwa w 
Kostaryce USA, UE i Japonię do ustalenia w najbliższych miesiącach dokładnej daty zniesienia wszelkich form 
subwencji w eksporcie rolnym. W komunikacie końcowym znajduje się nie tylko apel do krajów uprzemysłowionych 
o znaczne zmniejszenie pomocy publicznej dla produkcji rolnej, ale twierdzenie, że nie jest konieczna lista 
produktów, potrzebne jest natomiast zobowiązanie i wynegocjowania ostatecznej daty zniesienia tych subwencji. 
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- dadzą radę utrzymywać najwyższą jakość produkcji, aby sprostać oczekiwaniom coraz 
bardziej wymagających konsumentów; 

- będą nieustannie zabiegać o wysoką pozycję konkurencyjną na rynku. 
Nasilanie się zagranicznej konkurencji i przygotowywanie się Polski do włączenia w ry

nek wewnętrzny Unii Europejskiej jeszcze dziś jest czynnikiem popychającym polskie 
rolnictwo w kierunku poprawy konkurencyjności. Na skutek istotnej zmiany warunków 
zewnętrznych polskie rolnictwo - podobnie jak intensywne rolnictwo europejskie - mo
że takiej konkurencji nie wytrzymać w długim okresie, liczyć się trzeba bowiem ze zmia
ną czynników zewnętrznych oddziałujących na rynek. 

Rosnące preferencje w polityce dla rozwoju obszarów wiejskich, dbałość o ich różno
rodność, o bezpieczeństwo i jakość żywności, dobrostan zwierząt gospodarskich, ochro
nę oraz podniesienie walorów środowiska naturalnego, dziedzictwo historyczne i kultu
rowe, spowodują przeniesienie nacisku wspólnego finansowania z filara rynkowego (rol
nictwo) na działania związane ze wzrostem konkurencyjności i atrakcyjności regionów 
wiejskich. 

Rosnące dochody konsumentów w krajach UE, wysoki stopień zaspokojenia potrzeb 
społecznych, malejący udział w dochodach tzw. wydatków niezbędnych i wzrost swobod
nego funduszu konsumpcji spowodują dalsze poszukiwanie atrakcyjnych form spędzenia 
czasu wolnego. Takim miejscem może stać się wieś, wraz ze swoimi współcześnie nie
konwencjonalnymi walorami19. 

Badania nad rolnictwem i obszarami wiejskimi w wysoko rozwiniętych krajach Europy 
Zachodniej dowodzą, że w wyniku pogłębiającej się integracji i rosnącej konkurencji na 
rynku obserwuje się wyraźne tendencje do20: 
-zmian w.strukturach gospodarki (wzrost udziału gałęzi i branż przetwarzających su

rowce rolne oraz związanych ze sferą dystrybucji, spadek udziału samego rolnictwa ja
ko źródła surowców żywnościowych); 

- zmian w strukturze zatrudnienia (wzrost zatrudnionych w działach i gałęziach poza 
rolniczych oraz rzemiośle; w kolejnej fazie wielofunkcyjnego rozwoju wsi wzrost zna
czenia zawodów nowej generacji związanych z wysokim stopniem złożoności pracy 
i wysokimi kwalifikacjami na rynku pracy); 

- zmian struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej wynikające ze zmniejszania 
udziału ludności rolniczej w strukturze ludności wiejskiej i ludności ogółem; zwiększa
nia zaś rangi zawodów pozarolniczych i nowej generacji; 

- zmiana funkcji, jakie pełni wieś: z tradycyjnego producenta surowców żywnościowych 
wieś przeistacza się w obszary o wielu funkcjach i wielu zawodach; dominującym czyn
nikiem, przesądzającym o zmianach funkcji i charakteru oraz specjalizacji wsi, jest bli
skość miasta, posiadane zasoby do rozwoju określonej gałęzi przemysłu, możliwość 
rozwoju produkcji rolnej na konkurencyjne rynki, walory dla rozwoju turystyki i zago
spodarowania turystycznego wsi; 

- rosnąca rola wsi jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i wypoczynku. 
Jeśli uwzględnić, że polityka rozwoju wsi zawiera w sobie finansowe instrumenty pu

blicznego wsparcia związanego z poprawą konkurencyjności i wzrostem spójności spo
łeczno-gospodarczej (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, pobudzanie 
atrakcyjności terenów wiejskich dla rozwoju, poprawa mobilności ludności wiejskiej na 

Por. m.in. The Contribution ofAmenities to Rural Development, OECD, Paris 1994, a także Niche Markets as 
a Rural Development Strategy, OECD, Paris 1995. 
H. Becker, Dorfer heute. Landliche Lebensverhaltnisse, w: Wandel 1952, 1972 i 1993/95. Forschungsgesell-
schaft fiirAgrarpolitik und Agrarsoziologie, Bonn 1997 oraz U. Planck, Die Landgemeinde, Hannover 1971 
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rynku pracy, przeciwdziałanie społecznemu odrzuceniu, pielęgnacja krajobrazu przyrod
niczego i historyczno-kulturowego, rozwój turystyki wiejskiej oraz agroturystyki itp.), to 
istnieje silna akceptacja społeczna dla takiego rozwoju wsi oraz ukształtowania odpo
wiednich relacji miasto-wieś. 

Dodatkowym argumentem stają się negatywne skutki ogromnego finansowego wspie
rania rynków rolnych. Kosztowna i skomplikowana interwencja na rynkach rolnych nie 
jest w stanie doprowadzić do równowagi na rynkach, w wyniku czego powstają nikomu 
niepotrzebne nadwyżki, a na wzrost popytu na żywność w społeczeństwie dobrobytu nie 
można liczyć. Polityka ta nie była w stanie rozwiązać problemów drobnego gospodarstwa 
w rolnictwie, a zwłaszcza tzw. niewydolności dochodowej, poprawić konkurencyjności 
rolnictwa Wspólnoty na rynkach światowych, zapobiec pogłębianiu się różnic między re
gionami bogatymi i biednymi. Wieloletnie doświadczenia CAP pokazały, że nie jest moż
liwe jednoczesne zrealizowanie najważniejszych celów rolnictwa Unii Europejskiej: 
z jednej strony produkcji zdrowej żywności, z drugiej - pielęgnacji krajobrazu i ochrony 
środowiska tylko przez politykę, posługującą się cenami i innymi regulacjami rynku. 

Kolejnym argumentem, przemawiającym za koniecznością zniknięcia tradycyjnego, 
drogiego rolnictwa europejskiego jest szybki wzrost dochodów pozarolniczych i niemoż
ność wygenerowania..— mimo transferów ze źródeł publicznych - odpowiednio wysokich 
dochodów z rolnictwa21, co przy wysokich nadwyżkach żywności nakazuje poszukiwanie 
alternatywnych źródeł utrzymania. 

Ograniczony popyt i podaż, która nie może być dowolnie zwiększana, przesądzą o tym, 
że konkurować w rolnictwie będzie coraz trudniej. Coraz mniej osób daje radę wyżyć wy
łącznie z rolnictwa, nawet prowadząc dobre, duże gospodarstwa, o znacznym potencjale 
produkcyjnym, wielokrotnie przekraczającym średni potencjał polskiego gospodarstwa 
rolnego22. Ostatnie półwiecze wiąże się z istotnymi zmianami technik i technologii pro
dukcji w rolnictwie, w wyniku czego coraz droższymi metodami uzyskuje się coraz wyż
szy poziom wydajności pracy, efektywności wytwarzania, produktywności czynników wy
twórczych. Utrwala się od lat tendencja do względnego spadku cen rolnych i dochodów 
z rolnictwa przy coraz bardziej wyśrubowanych wynikach i rosnących kosztach uzyskania 
produkcji. Ograniczone tendencje w zakresie wzrostu popytu na żywność, z jednej stro
ny, i szybki postęp w rolnictwie powodujący wzrost wydajności i produktywności (coraz 
mniejsze zasoby ziemi i pracy są potrzebne na wyżywienie społeczeństwa) przy rosnącym 
znaczeniu Jednolitego Rynku i coraz ostrzejszej konkurencji ponadnarodowej, z drugiej 
strony sprawiają, że rozwój wsi przez dalszy prosty wzrost produkcji rolnej nie może mieć 
już miejsca. 

Wzrastać będą w coraz większym stopniu preferencje dla wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich23, przy jednoczesnym ograniczaniu interwencji w regulowanie ryn
ków rolnych. Zapowiedź całkowitej liberalizacji handlu rolnego preferencję tę jeszcze 

21 Już w latach sześćdziesiątych XX w. blisko 80% gospodarstw w EWG nie mogło ze względu na zbyt mata po
wierzchnię osiągnąć minimalnej, zapewniającej efektywne wykorzystanie kapitału, skali produkcji, co pocią
gało za sobą ich trwałą niewydolność dochodową. Por. M. Spychalski, op. cit., s, 197. W roku 2003 dochody 
z rolnictwa w UE nadal spadały (o 1,5%), ale liczba osób zatrudnionych w rolnictwie spadła jeszcze szybciej, 
bo aż o 2,4%, co oznaczało wzrost dochodów na osobę o 0,9%. Por. Agra Europe 2086/2004, s. EP/3. 

22 Według ocen Eurostat przy średnim wzroście dochodów rolników w UE w 2000 r. o 1,9%, w Portugalii i Wiel
kiej Brytanii rolnicy zanotowali spadek dochodów aż o 9%. Jednocześnie np. w Finlandii liczba gospodarstw 
rolnych zmniejszyła się w ostatnim dziesięcioleciu aż o 40%, co jest konsekwencją coraz ostrzejszej konku
rencji w ramach Jednolitego Rynku (Agra Europe 2001). 

23 Zob. szerzej na ten temat koncepcję realizowaną w ramach polityki rozwoju Polski w latach 1994-97. Por. 
G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994 oraz G.W. Kołodko i Mario D. Nuti, Polska alter
natywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa 1997, a także G.W Kołodko, Od szoku do 
terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999. 
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pogłębi. Tendencję tę wesprą w długim okresie postanowienia GATT/WTO, która zaka
zuje Unii Europejskiej utrzymywania we Wspólnej Polityce Rolnej instrumentów inter
wencyjnych powiązanych z cenami, powierzchnią i produkcją24, zezwala zaś na stosowa
nie instrumentów podtrzymujących dochody rolników. 

Odejście od subsydiów typu rynkowego i powiązanie ich ze wspieraniem dochodów rol
niczych jeszcze bardziej obniży konkurencyjność produktów rolnych Unii Europejskiej 
na rynku światowym i skieruje instrumenty polityk wspólnotowych na poszukiwanie al
ternatyw. Polska może oprzeć się tej tendencji tylko poprzez wytwarzanie niekonwencjo
nalnej żywności na nisze rynkowe lub zagwarantowanie atrakcyjnej oferty, związanej ze 
spędzaniem czasu wolnego. W ten sposób rolnictwo powiązane zostanie z rynkiem pra
cy, niekonwencjonalnym wykorzystaniem zasobów, nowymi funkcjami dla obszarów wiej
skich oraz lokalnym rozwojem. 

WNIOSKI 

1. Tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce pozostawać będą 
w znacznej mierze pod przemożnym wpływem światowych tendencji dotyczących 
miejsca i charakteru samego rolnictwa jako działu gospodarki żywnościowej produku
jącego surowce żywnościowe, ale też jako działu, w którym relatywnie uzyskuje się co
raz mniejsze dochody. Pod tym względem udział rolnictwa w PKB się zmniejszy. 
Nastąpi także racjonalizacja zatrudnienia w rolnictwie - bez zmniejszenie ludności 
wiejskiej; 

2. Polska jako członek UE ponosić będzie wszystkie konsekwencje przyjęcia wspólnoto
wych polityk gospodarczych. Zmieniające się otoczenie polskiego rolnictwa wymagać 
będzie stałych dostosowań i nadzwyczajnej sprawności gospodarki dla utrzymania wy
sokiej konkurencyjności. Szansą dla Polski na mocne ulokowanie się na Jednolitym 
Rynku jest produkcja niekonwencjonalnej żywności (na nisze rynkowe) i stosowanie 
ekstensywnych metod produkcji. 

3. Zróżnicowanie struktur i poziomu rozwoju polskiej wsi i rolnictwa przemawiają za pod
trzymaniem, a nawet pogłębieniem tego zróżnicowania w okresie następnych 20 lat: 
a)na regiony specjalizujące się w produkcji żywności niekonwencjonalnej, drogiej, 

przygotowanej dla bogatych konsumentów; 
b) na regiony, wytwarzające żywność konwencjonalną, ale tanią o gwarantowanej jakości; 
c) na regiony z przewagą funkcji turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnych; 
d) na obszary w pobliżu dużych miast i terenów zurbanizowanych, będące dobrze 

urządzonymi sypialniami, z szerokimi funkcjami usługowymi; 
e) na enklawy, gdzie dominuje samowystarczalne rolnictwo socjalne, korzystające w zna

cznej mierze z transferów socjalnych; jego podstawą jest „trwanie na ojcowiźnie. 
Preferencje w polityce rolnej i regionalnej dla rozwoju obszarów wiejskich oznaczać bę

dą w istocie wybór strategii zorientowanych na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej, wykształcenia się no
wego typu struktur instytucjonalnych, potrzeby nowej edukacji i nowego przyuczenia 
ludności rolniczej na zmieniające się rynki pracy. 

Ze względu na znaczne koszty osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności polskie
go rolnictwa na wspólnotowym rynku, alternatywne zagospodarowanie słabo przygotowanej 

Wraku 2001 ponad 27% dochodów rolników unijnych pochodziło z dopfat bezpośrednich, wadliwie zdaniem 
WTO adresowanych do producentów rolnych. Por. M. Spychalski, op. cit., s. 195. 
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i nie mobilnej na rynkach pracy ludności rolniczej będzie w Polsce najważniejszym pro
blemem społecznym, a koszty społeczne, jeśli nawet są trudne do oszacowania, liczone 
być muszą w dziesiątkach miliardów euro. 

Bez zwiększenia zdolności do absorpcji środków strukturalnych złagodzenie dystansu 
w jakiejkolwiek dziedzinie będzie niemożliwe. Warto zauważyć, że sam mechanizm re
gionalnej polityki strukturalnej, której częścią jest polityka rozwoju obszarów wiejskich, 
to mechanizm oparty na pobudzaniu zdolności regionów do konkurencji bazujący na ak
tywności środowisk lokalnych i umiejętnościach zarządzania rozwojem (podejście bot-
tom-up), w tym na pozyskiwaniu środków współfinansujących rozwój. 

Stąd z dużym prawdopodobieństwem można założyć nie tylko różną skuteczność wybie
ranych strategii rozwoju, ale dalsze utrzymywanie się dysparytetów między regionami, 
przy - być może - nie pogłębiających się różnicach. Nie ma bowiem w zasadach i funk
cjonowaniu żadnej polityki Wspólnoty automatycznych mechanizmów wyrównujących po
ziom rozwoju. Skierowane z budżetu Wspólnoty środki finansowe w ramach funduszy 
strukturalnych mogą tylko wspomóc przekształcenia i dostosowanie struktur społeczno-
-gospodarczych. Nie zastąpią zaś polskiego wysiłku - w osiąganiu konkurencyjności, 
utrwalaniu miejsca na Jednolitym Rynku, wyborze regionalnych strategii dla rozwoju ob
szarów wiejskich. 
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ROZDZIAŁ XIV 

Andrzej Sopoćko 

EFEKTYWNOŚĆ WARSZAWSKIEJ GIEŁDY W ZASILANIU POLSKIEJ 
GOSPODARKI 

Giełda jest wydzielonym obszarem rynku wtórnego. W ciągu ostatnich dwustu lat ewo
luowała z bardzo prostego miejsca spotkań handlarzy walorami kapitałowymi (ulice w No
wym Jorku i Berlinie, tawerny Londynu i Zurychu) w instytucje zaufania publicznego, 
gdzie zarówno same spółki, jak i obrót nimi wymagają wysokiej kupieckiej rzetelności. 
Obecne funkcje giełdy rozpatrywać należy w wielu wymiarach, nie tylko ekonomicznych. 
Złożony obszar oddziaływań powoduje, że zadaniom najwyższej wagi (redystrybucja aku
mulacji, mobilizacja oszczędności, wycena aktywów itp.) towarzyszą funkcje drugiego pla
nu (np. ośrodek życia intelektualnego w sferze finansów, edukacja), które realizuje jako 
element całego systemu we współdziałaniu z innymi instytucjami. 

Giełda jest jednym z trzech filarów systemu zasilania przedsiębiorstw. Istnieje obok sys
temu bankowego i samozasilania (zysk i amortyzacja) sterowanego przepisami podatkowy
mi. Jak każdy z tych elementów ma swoją specyfikę. Oznacza to m.in., że charakteryzuje ją 
pewien sposób i obszar zasilania, różniący się od innych. Ważne jest, by wiedzieć jaką cześć 
i jakie procesy gospodarcze giełda może finansować efektywnie, a jakie powinny stać się do
meną pozostałych instytucji. Poprawna ocena możliwości giełdy służyć powinna pasujące
mu do gospodarki polskiej profilowi zasilania, który znajduje właściwe proporcje między 
otwartym rynkiem kapitałowym, systemem kredytu bankowego i samofinansowania. Ta 
ocena powinna przekładać się na rozwiązania regulacyjne, w szczególności podatkowe oraz 
w zakresie polityki pieniężnej (rezerwy bankowe, struktura aktywów itp.). 

JAKA JEST WSPÓŁCZESNA GIEŁDA 

Giełda sama stosunkowo rzadko występuje jako instytucja bezpośrednio dostarczająca 
środków przedsiębiorstwom, jest bowiem instytucją przede wszystkim rynku wtórnego. 
Emisje pierwotne są na giełdzie stosunkowo rzadkie i dotyczą niektórych dużych przed
siębiorstw. Jednak samo istnienie giełdy oraz notowanych na niej akcji daje szczególny 
atrybut tym, emitowanym przez przedsiębiorstwa, papierom wartościowym. Są one wów
czas walorami płynnymi, pozwalającymi na elastyczną politykę finansową inwestora. Dla 
niego bowiem nie ma większego znaczenia, jakim trybem dokonuje się objęcie akcji. 
Istotna jest możliwość handlowania tym walorem na bezpiecznym rynku. 

Łatwość konstruowania sieci teleinformatycznych prowokuje często do stawiania hipo
tezy, że instytucja giełdy jest rozwiązaniem z przeszłości, które będzie wypierane przez 
np. internetowe systemy obrotu i zintegrowane (typu bank-klient-bank) systemy rozli
czeń. Jak dotychczas jednak ten scenariusz nie znajduje potwierdzenia. Wynika to przede 
wszystkim z przewagi giełdy w stosunku do systemów pozagiełdowych (tzw. OTC). Otóż 
nie występuje na niej ryzyko kredytowe i prawne transakcji. 

Każda transakcja jest pozbawiona wad prawnych, nie ma też obawy o nieprawidłowe 
rozlicznie (np. przeciąganie zapłaty). Z oczywistych względów pozostaje natomiast ryzy
ko kursowe rozumiane jako ryzyko stopy zwrotu. Jest ono jednak immanentną cechą ob
rotu giełdowego i jednocześnie elementem przyciągającym znaczną cześć inwestorów 
rynku finansowego. 
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Dodatnia korelacja miedzy stopą zwrotu a poziomem ryzyka jest podstawą zarówno 
różnicowania strategii poszczególnych uczestników rynku, jak i jego procesu przemian. 
Jest to czynnik, który określa profile portfelowe i jednocześnie tworzy szczególnie duży 
nacisk na organizatorów rynku. Oczekuje się od nich, by system informacji o rynku do
starczał wiarygodnych danych pozwalających określić zarówno heurystyczne właściwości 
spółek, jak i parametry ilościowe, tj. pozwalających określić nadzieję matematyczną sto
py zwrotu, momenty i inne cechy rozkładu wartości kursowych. 

Obszerny zasób informacji, zapewniający transparentność rynku, jest trwałym elemen
tem tradycji rynku giełdowego. Obecnie jednak działania na rzecz zwiększania transpa-
rentności spółek przechodzą w skali globalnej drugi etap. Klasyczne informacje o statusie 
ekonomicznym spółki (wyciąg z bilansu, rachunek wyników) powszechnie są uzupełniane 
informacjami o poziomie wypełniania reguł ładu korporacyjnego (corporate governance). 
Inwestorzy coraz bardziej zainteresowani są zmniejszaniem subiektywnego wątku proce
sów zarządzania na rzecz realizacji metod poprawnych metodologicznie wraz zabezpie
czeniami wewnętrznymi korporacji, które takie metody będą preferować. 

Oczekiwania inwestorów co do wzrostu transparentności są przyjmowane przez spółki 
z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony im większa przejrzystość, tym wyższa jakość 
spółki dla inwestora. Mniejszy zasób wiarygodnych informacji każe wyżej określić ryzy
ko stopy zwrotu inwestycji. Z drugiej strony im więcej wiadomości o spółce, tym trud
niejsze dla niej wypracowanie skutecznej strategii wobec konkurentów. Mając o niej du
żo informacji, konkurenci łatwiej mogą naśladować jej dobre rozwiązania (np. strukturę 
kosztów), a nawet wyprzedzać, przyśpieszając na przykład restrukturyzację aktywów. Do
dać do tego trzeba także niechęć do ujawniania danych przedstawiających spółkę w nie 
najlepszym świetle (np. uwikłanie w procesy sadowe) oraz rodzących podejrzenia o niską 
skuteczność funkcjonowania jej organów (np. zasiadanie w kilkunastu innych radach 
nadzorczych). 

Istnieje przeto pewna rozbieżność interesów między władzami spółki a jej inwestora
mi. Nie należy jednak traktować ich jako przeciwstawnych. Nie jest przecież prawdą, 
że przejrzystość działania spółki obniża jakość zarządzania. Stanowi z pewnością pewne 
utrudnienie. Jednak jak wiele spektakularnych przykładów pokazuje, przede wszystkim 
utrudni popełnianie błędów, chroni przed nielegalnymi przedsięwzięciami czy podejmo
waniem nazbyt ryzykownej aktywności. Transparentność jest rodzajem zewnętrznej kon
troli, która samych menadżerów chroni przed ignorowaniem czy niedocenianiem sygna
łów o niebezpieczeństwach i ryzyku błędu. 

Znaczenie transparentności rośnie wraz z rolą instytucjonalnych inwestorów. Tylko 
niewielka część inwestorów indywidualnych śledzi cały, niezbędny zestaw informacji 
o spółkach. Większość, chociażby ze względu na konieczny ku temu czas i wysiłek, po
przestaje na informacjach powierzchownych. Natomiast w wypadku inwestorów instytu
cjonalnych wyszukiwanie i śledzenie wartościowych informacji o spółce jest regułą. 
Obecnie można powiedzieć, że na większości giełd europejskich, także i na Giełdzie 
Warszawskiej, dominacja tych ostatnich jest na tyle duża, że to oni nadają ton rynkowi 
i kształtują kursy akcji. Inwestorzy indywidualni (28% obrotów GPW w 2003 r.) są waż
ną grupą graczy rynkowych, traktować ich należy jako uzupełnienie graczy z pierwszego 
planu, tj. inwestorów instytucjonalnych z kraju i zagranicy. 

Wymagania dotyczące informacji od emitentów są najważniejszym elementem jakości 
rynku. Prognozując rozwój popytu inwestycyjnego w kierunku walorów z rynków coraz 
wyższej jakości, giełdy (w rym GPW) wprowadzają nowe regulacje w tym zakresie. Po
nieważ jednak nie ma tu pełnej zgodności co do pożytków z podwyższonych wymogów 
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jakościowych dla samych spółek, realizacja tego procesu jest nacechowana daleko posu
niętą ostrożnością. Preferowane są rozwiązania dające przede wszystkim zachętę (i to nie 
finansową, ale głównie prestiżową) do przechodzenia na jakościowo wyższe rynki, bynaj
mniej jednak nie przeregulowując czy likwidując starych. 

Znalezienie się spółki na lepszym jakościowo rynku daje podwójną korzyść. Pierwsza 
ma charakter marketingowy, wzmacniający jej pozycję zarówno wobec konkurencji (np. 
w walce o kontrakty), jak i pozycję kredytową (standing) w kontaktach z bankami. Druga 
korzyść wynika z procedur inwestorskich banków inwestycyjnych, które rozdzielają swo
je aktywa według skali ryzyka, z wyraźną preferencją dla papierów o niższym ryzyku. 
Istotne jest to, że podziały te ze względu na kłopoty kwantyfikacyjne mają przede wszyst
kim charakter arbitralny, w niewielkim stopniu wynikający ze statystycznych miar i ocen 
rozkładu prawdopodobieństwa. 

O zakwalifikowaniu do najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów grup aktywów decydu
je przede wszystkim jakość i płynność rynku handlowanych walorów. Im wyższa grupa 
pod względem atrakcyjności, tym większy zasób środków u inwestora, które mogą zostać 
przeznaczone na pokrycie emisji papierów danej spółki. 

Zjawisko poszukiwania przez inwestorów dysponujących największymi środkami (fun
dusze emerytalne i ubezpieczeniowe) stoi w opozycji w stosunku do obiegowej opinii, 
że giełda powinna ułatwiać redystrybucję akumulacji, a nie stwarzać dla niej barier, np. 
przez tworzenie kłopotliwych w wypełnianiu wymogów informacyjnych. 

Takie postawienie sprawy wydaje się niewłaściwe. Redystrybucja akumulacji powinna 
być przede wszystkim racjonalna, w drugiej zaś dopiero kolejności łatwa dla uczestników 
tego procesu. Można tu dać przykład z bardzo szybkim samolotem, który prędzej dosię
ga celu, ale sterowanie nim zazwyczaj nastręcza spore trudności ze względu na awionikę 
i dynamikę ruchu. Gdyby więc kierowano się w historii lotnictwa łatwością pilotażu, od
rzutowych samolotów prawdopodobnie by nie było. Zadaniem giełdy jest więc nie tyle li
kwidowanie i zmniejszenie barier w obrocie, ale godzenie różnych, nie zawsze spójnych 
interesów uczestników na rzecz uelastycznienia i podniesienia makroekonomicznej 
efektywności lokat. Ujmując to prostym językiem, w interesie gospodarki i giełdy jest 
zwiększenie jej obrotów (co daje płynność rynku) oraz stworzenia rynków (różne in
strumenty) i ich segmentacji zgodnej z potrzebami i procedurami inwestorów. War
szawska giełda podąża za tym wyzwaniem, o czym świadczy m.in. najwyższy wolumen 
obrotów pochodnymi w środkowej Europie (m.in. wyższy niż w Wiedniu). Pewne nato
miast oczekiwania wobec rynku jak na razie można określić jako niespełnione, m.in. bar
dzo słabe obroty instrumentami terminowymi na waluty. 

Obecnie giełdy nie rozwijają już (choć utrzymują) poprzedniego systemu podziału 
rynku opartego na wielkości spółek i okresu ich funkcjonowania, wprowadzając nakłada
jący się na stary podział segment wysokiej jakości, funkcjonujący w ich systemach pod 
różnymi nazwami. Oto obecne podziały rynku na wybranych giełdach europejskich1: 

Osobnym problemem dla giełd jest segment małych spółek. Zwraca się uwagę na zna
czące dla nich koszty bezpośrednie (samego notowania), jak i koszty pośrednie, tj. na
kłady na wypełnienie obowiązków informacyjnych. Znaczące są także koszty transakcyj
ne, ponieważ w wypadku małych spółek stosunkowo duży udział w obrocie stanowią małe 
pakiety. Przy rozwiązaniach dominujących w świecie (ale nie na GPW), gdzie płaci się 
głównie za transakcję, a nie jej wolumen. Fakt ten powoduje,że obrót tymi spółkami jest 
relatywnie drogi. 

' Opracowanie wewnętrzne GPW 
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Tabela 1. Struktura europejskich rynków giełdowych2 

Segmentacja zagranicznych 

rynków giełdowych 

Paryż 

Bruksela 

Lizbona 

Amsterdam 

E 

U 

R 

0 

N 

Deutsche Boerse 

Borsa Italia 

Wiener Boerse 

Copenhagen Stock Exchange 

London Stock Exchange 

Swiss Exchange 

Athens Exchange 

Irish Stock Exchange 

Stockholm Stock Exchange 

Segmenty 
jakościowe 

l\lextPrime, 

Prime Standard, 
Generał Standard 

STAR 

Prime Market, 
Standard Market 

MidCap+, 

SmallCap+ 

LandMark 
(segment z kry
terium geogra
ficznym a nie 
jakościowym) 

Rynki tradycyjne 

Premier Marche, 

Mercado de 
Catacoes Oficiais, 

Segundo Mercado 
Officiele Markt 
Official Market, 
Regulated Market 

MTA 

Official Market, 
Semi-Official Market 

CSE Market 

Main Market 

Main Segment, 
Local Caps 

Main Market, 
Paraleli Market 

Official List 

A-List, O-List 

Rynki dla małych 
spółek lub 
dla spółek 
wzrostowych 
Nouveau Marche, 
Marche Librę 
Nouveau Marche, 
Public AuctionsMarket 
Novo Mercado, 
Mercado sem 
Cotacoes 

NM Amsterdam 

Regulated Unofficial 
Market (Freiverkehr) 
Nuovo Mercato, 
Mercato Expandi, 
Mercato Ristretto 

Third Market 

AIM, Techmark 

New Market 

New Market 

(NEHA) 

Developing 
Companies 
Market, ITEO. 

Marknaden 

2J.w. 
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Problem jednak nie leży w opłatach na rzecz giełdy, których strukturę można w dużym 
zakresie kształtować według przyjętych preferencji. Pierwszą kwestią jest utrzymanie ak
ceptowalnej jakości tego sektora rynku, tj. dostatecznej płynności i eliminacji manipula
cji cenowych. 

Na ile to ostatnie zadanie jest trudne, można przedstawić na przykładzie. Minimum ka
pitału własnego spółki, pozwalające jej starać się o notowania na GPW, wynosi 4 mln zł. 
Przyjmijmy, że taka jest też jej kapitalizacja. Średnia płynność spółek na GPW (obroty 
na sesji w stosunku do łącznej kapitalizacji) wynosi 0,6%. Uważa się także, że handlu
jąc na danej sesji pakietem stanowiącym ok. 10% dziennych obrotów, można skutecz
nie kształtować kurs danej spółki. W tym wypadku możliwość manipulowania kursem 
pozostaje w rękach tych, którzy mogą zainwestować kapitał rzędu kilku tysięcy złotych 
(tu 2 400 = 4 000 000 x 0,6% x 10%). Utrudnieniem dla manipulacji jest ustalanie ceny 
akcji bardzo małych spółek wyłącznie w systemie tzw. fbringu (jednolitej ceny masymali-
zujacej obrót). Obecnie na GPW takich spółek jest 43. Ten system może ograniczyć spe
kulacje jednak tylko w części. 

Manipulacje ceną są zabronione i prawem ścigane na wszystkich giełdach rozwinięte
go świata, także w Polsce (art. 177 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowy
mi), tyle że skuteczność takiego ścigania w warunkach polskich wydaje się wyjątkowo 
mała. Trudno tu o właściwe zestawienie liczbowe, ponieważ nie jest znana faktyczna licz
ba tego rodzaju przestępstw. W latach 2000-03 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
skierowała do prokuratury 29 wniosków w takich sprawach, w 10 skierowano akty oskar
żenia, ale na przykład w 2003 r. nie zapadł żaden wyrok w tym obszarze3. Przed systemem 
kontroli rynku jest więc jeszcze długa droga rozwoju. 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w nazbyt ograniczo
nych uprawnieniach śledczych KPWiG oraz braku dobrej praktyki orzekania w tych spra
wach przez sądy powszechne. Odnosi się wrażenie, że stosuje się tu podejście właściwe 
dla typowych postępowań karnych, gdzie orzeczenie musi opierać się na absolutnie pew
nych przesłankach. Ta metoda nie jest właściwa do sądzenia manipulacji rynkowych. Do
minuje bowiem na świecie podejście, że w wypadku manipulacji rynkowych proces wyro
kowania prowadzony jest w oparciu nie tyle o dowód, co domniemanie winy. Świadomość 
tego faktu określa zachowania inwestora, który znając ryzyko posądzenia o manipulacje 
(nawet gdy były jego intencją) unika przedsięwzięć, które zagrażają uruchomieniem po
stępowania sprawdzającego. Paradoksalnie, w kraju, gdzie kapitał rodzimy należy przede 
wszystkim do grupy małych przedsiębiorstw, stworzenie dla nich segmentu rynku kapi
tałowego, spełniającego światowe standardy ochrony przed malwersacjami tego typu na
potyka organizacyjne przeszkody. Trudno w tej sytuacji namawiać inwestorów na lokaty 
w akcjach małych przedsiębiorstw, jeśli istnieje powszechne przekonanie, że kursy akcji 
tego rodzaju spółek są manipulowane. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że małe spółki są mało dochodowym przedsięwzięciem 
dla operatorów rynku, jakimi są giełdy. Dochody giełd pochodzą z obrotu, ten koncentru
je się w dużych spółkach. I nie jest to specyfika polska, co pokazuje wykreśl. 

Małe spółki mają, z jednej strony, trudności ze znalezieniem swoich adwokatów na 
rynku kapitałowym. Stanowią bowiem trudne do sprostania wyzwanie dla organów nad
zorujących prawidłowe funkcjonowanie rynku, z drugiej zaś strony nie cieszą się one 
szczególnym zainteresowaniem operatorów rynku kapitałowego (giełd), ponieważ nie 
przynoszą im dochodów. 

3 Dane KPWiG. Raport za 2003 r. 
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Wykreśl. Koncentracja obrotów na giełdach europejskich (udział w obrotach dziesięciu najwięk
szych spółek) 

Źródło: Opracowanie własne GPW (niepublikowane) 

Oczywiście, oba rodzaje instytucji (nadzorujący i giełda) kierują się także poczuciem 
misji publicznej, jakim jest tworzenie sprawnego systemu obrotu. Oznacza on przecież 
także stworzenie warunków łatwego wejścia na rynek kapitałowy. I prawdopodobnie 
dlatego małe spółki w ogóle są w obrocie. Obecnie jednak istnieje tendencja nie tyle do 
ułatwiania im wejście na któryś rynek giełdowy, co tworzenie odrębnego rynku, z innym 
kręgiem uczestników i innymi zasadami handlowania. Wzorem amerykańskim tworzy się 
rynki dla kwalifikowanych inwestorów, co jest wielce użytecznym rozwiązaniem godzą
cym łatwość wejścia z redukcją zagrożeń w zakresie manipulacji cenowej. Tym sposobem 
można poszerzyć listę notowanych spółek o przedsiębiorstwa małe, niszowe, o słabych 
perspektywach ekspansji. 

Podstawowym ułatwieniem dla spółek, które działają na takim specjalnym rynku, jest 
obniżenie wymogów informacyjnych. Małe spółki często mają dość duże trudności ze 
sporządzeniem prospektu emisyjnego spełniającego wymogi organów nadzorujących 
rynek (KPWiG w Polsce), intencją bowiem prospektu emisyjnego jest zapewnienie po
wszechnego dostępu do informacji, a więc pozwalającego na pozyskanie tych samych in
formacji przez tak dużych inwestorów instytucjonalnych, jak i małych, zwłaszcza indywi
dualnych. Dla tych ostatnich źródłem miarodajnych informacji jest opublikowany 
prospekt. Nie znajdując się w profesjonalnym środowisku finansowym, nie mają możli
wości zweryfikowania tego co usłyszą lub przeczytają w prasie, choćby przez konsultację 
z osobami bezpośrednio znającymi spółkę. 

Masowa informacja potrzebna jest masowym odbiorcom. W wypadku małych spółek 
rzadko kiedy, przynajmniej w sposób ciągły, cieszą się one powszechnym zainteresowa
niem. Ograniczona natomiast liczba inwestorów, dobrze poinformowanych lub łatwo 
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uzyskujących niezbędne informacje, nie stwarza konieczności szczególowego przedsta
wiania danych o przedsiębiorstwie. Obecnie prospekt emisyjny ma format kilkusetstro-
nicowej książki formatu A4. Na jego obszerność skargi są zatem bardzo częste. Są one 
częściowo uzasadnione, jednak nawet wykorzystanie wszelkich możliwości ograniczenia 
jego wymogów nie uczyni tu jakościowego postępu. Polska nie może wykroczyć tu poza 
unormowania UE, określone w dyrektywach. Poza tym do obrony wydaje się też teza, 
że w wypadku dużej spółki sporządzenie prospektu w obecnej postaci bynajmniej nie na
raża jej na straty, ale wręcz przyczynia się do poniesienia jakości zarządzania. 

Różnica między małą i dużą spółką polega na tym, że w małej spółce kadra zarządza
jąca ma zazwyczaj dostateczną wiedzę o jej działaniu bez tworzenia specjalnych syste
mów i kanałów informacyjnych. W dużej spółce bez tego grozi firmie dezintegracja po
szczególnych komórek organizacyjnych. Prosta obserwacja i wymiana informacji są tu 
zbyt mało wydajne, by uniknąć tego niebezpiecznego zjawiska. W sumie prospekt emi
syjny dla dużej spółki jest ważnym materiałem dla niej samej. Toteż nakłady na jego spo
rządzenie nie można traktować wyłącznie jako koszt emisji. Z innego punktu widzenia 
jest to bowiem inwestycja podnosząca efektywność systemu zarządzania. Im większa 
spółka, tym większe potrzeby ustrukturalizowania wewnętrznej informacji o niej i tym 
samym mniej jest powodów do skarżenia się na obciążenia wynikające ze spełnienia for
malnych wymogów emisji. Dla małych spółek jest to problem, wobec tego rozważania 
o utworzeniu specjalnego dla nich segmentu emisji są wartym do podjęcia wyzwaniem. 

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi obowiązująca od początku tego roku dyrektywa o obo
wiązkach informacyjnych remitentów (2003/71/EC), która daje możliwość emisji na rynku 
publicznym akcji bez uprzedniego opublikowania prospektu, o ile roczna jej wartość nie 
przekracza 2,5 mln €. W warunkach polskich oznacza to, że wszystkie spółki z tzw. rynku wol
nego GPW (kapitał między 4 a 14 mln zł) mogłyby po aplikacji tej dyrektywy zrezygnować ze 
sporządzania prospektu. Z czasem dotyczyłoby to także spółek tzw. rynku równoległego. Ta 
zmiana jest daleko idąca, a jej skutków nie należy rozpatrywać wyłącznie jako zmniejsza
nie wymogów informacyjnych, w praktyce bowiem prowadzi do nowej organizacji rynku. 

Koncentracja obrotów giełdowych na dużych spółkach jest istotnym składnikiem nara
stania konkurencji o inwestora. Zasilanie z rynku kapitałowego dla dużych spółek jest re
latywnie tanie i bezpieczne (m.in. w stosunku do wrogich przejęć). Przyciąganie inwesto
rów jest więc ważnym elementem strategii rozwoju nie tylko giełdy, ale tychże spółek. 
Warto w szczególności ponieść wysiłek na rzecz podniesienia transparentności, ponieważ 
obniża to ryzyko kredytowe inwestycji. Niskie ryzyko kredytowe jest z kolei warunkiem 
przyciągania wielu inwestorów instytucjonalnych, szczególnie tych mających największe 
środki (fundusze emerytalne, podstawowe portfele inwestycyjne banków itp.). Obniżenie 
wymogów informacyjnych nie leży więc w interesie giełdy, najważniejszych dla niej emi
tentów i inwestorów. Giełda może w tej sytuacji tworzyć rynki oddzielne, stanowiące etap 
przejściowy do rynków o najwyższych wymaganiach i obrotach. Ma to jednak sens, gdy 
przejście takie ma charakter płynny. Utworzenie w systemie rynków giełdowych takiego, 
którego uczestnicy nie próbowali przejść tak ważnego progu ich wysiłków, jakim jest 
sporządzenie i akceptacja przez KPWiG prospektu, tworzy nie spotykaną dotąd barierę we
wnętrzną. Dotąd przejście na inne rynki było po prostu związane ze wzrostem spółki. Utwo
rzenie rynku „bezprospektowego" wprowadziłoby bardzo istotną, trudną barierę formalną. 

Nowa dyrektywa o obowiązkach informacyjnych wydaje się otwierać przede wszystkim 
możliwość zorganizowania nowych platform regulowanego obrotu pozagiełdowego. Zgodnie 
z duchem OTC takie platformy same tworzyłyby reguły obrotu, stanowiące konsensus mię
dzy interesem inwestorów (minimalizacja ryzyka kredytowego) i emitentów (najtańsze 
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emisje). Obu jednoczyłoby pragnienie uzyskania jak największych obrotów, dającym emi
tentom zwiększony przychód z emisji, a inwestorom płynność. Dobrym początkiem tego 
nowego zorganizowania rynku kapitałowego byłyby wspomniane platformy obrotu two
rzone przez kwalifikowanych inwestorów. 

Jakkolwiek wspomniany konsensus byłby osiągnięty, nie należy przeceniać tego rodzaju 
rynku kapitałowego dla zasilania przedsiębiorstw. Rynek kapitałowy określają bowiem pre
ferencje inwestorów, a nie obiektywne potrzeby gospodarcze. Płynność i niskie ryzyko kre
dytowe będą zawsze domeną rynków podstawowych. Inwestowanie w małe spółki stanowić 
będzie zawsze margines zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, a także indywidual
nych. Ci ostatni, pośrednio, mogą uczestniczyć w rynku ograniczonym do inwestorów kwa
lifikowanych poprzez odpowiednie fundusze inwestycyjne. Nie należy jednak, jak się wyda
je, liczyć na większy popyt na jednostki udziałowe funduszy o tak ukształtowanym profilu. 

W sumie wydaje się, że giełda stanowi ważny instrument zasilania. Efektywny jest on 
jednak w wypadku dużych i górnej strefy średnich spółek. W stosunku do reszty przed
siębiorstw nie stanowi alternatywy dla samofinansowania i kredytu bankowego. Sens ist
nienia małych spółek na giełdzie uzasadnia się w zasadzie tylko nadzieją, że w niedale
kiej przyszłości istotnie powiększą swoje kapitały, względnie wycofają się w ogóle z rynku 
giełdowego. Wieloletnie trwanie na poziomie dolnej granicy kwalifikującej do wejścia na 
parkiet giełdy nie wydaje się rozwiązaniem racjonalnym. 

INWESTORZY 

Na warszawskiej giełdzie, zgodnie z tendencją właściwą gospodarkom transformowa
nym, systematycznie szybko spada udział inwestorów indywidualnych, co ilustrują dane 
z tabeli 2. 

Tabela 2. Struktura inwestycji na GPW 

Inwestorzy 

% całości 

Zagraniczni 

Krajowi 
indywidualni 

Krajowi 
instytucjonali 

Instiumenty 

akcje 

futures 

akcje 

futures 

akcje 

futures 

2003" 

35 

2 

28 

75 

37 

23 

Źródło: KNUFE i NBP 

2002 

35 

2 

29 

79 

36 

19 

2001 

34 

2 

37 

83 

29 

15 

2000 

28 

3 

50 

85 

22 

13 

1999 

34 

4 

44 

81 

22 

15 

1998 

39 

X 

39 

X 

22 

X 

4 Pierwsza połowa roku. 
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Zestawiając wielkość inwestowania w papiery rynku kasowego i terminowego widać, 
że inwestorzy indywidualni mają znacznie większe zainteresowanie spekulacją niż insty
tucjonalni. Potwierdza to wcześniej postawioną tezę o koncentrowaniu się inwestorów in
stytucjonalnych na inwestycjach o relatywnie niskim ryzyku. Ma to swoje odbicie także 
w ich inwestycjach na rynku kasowym, wyraźnie preferującym duże spółki. 

Udział inwestorów indywidualnych zmniejsza się, co tłumaczyć można rosnącym po
tencjałem sektora instytucjonalnego. Jest to obserwacja prawidłowa, ponieważ trudno li
czyć na znaczący wzrost inwestycji ze strony osób fizycznych. Oprócz niewysokiego po
ziomu oszczędzania na przeszkodzie wzrostu siły tego segmentu stoi także rysująca się 
tendencja w zakresie kształtowania się dochodów ludności. Zasoby angażowane w rynek 
kapitałowy będą zapewne rosły, jednak nie w wyniku upowszechnienia tu lokowanych in
westycji. W rozkładzie dochodów osób fizycznych utrzymuje się ich znaczna rozpiętość 
(z wyraźnym „wybiciem" najlepiej zarabiającej grupy), co jeszcze długo odcinać będzie 
od rynku kapitałowego podstawową część społeczeństwa. 

Wykres 2. Rozkład dochodów ludności wg wielkości dochodu 

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie statystki dochodów ludności Ministerstwa 
Finansów za 2002 r. 

Na wykresie tym przedstawiono rozkład dochodów w grupach duo-decylowych (tj. 20 
grup wg rosnącego dochodu), grupa o średnich dochodach miesięcznych przekraczających 
6 tys. zł miesięcznie obejmuje zaledwie 5% społeczeństwa. Poprzedzająca ją grupa otrzy
muje miesięcznie poniżej 3 tys. zł, inne jeszcze mniej. Poza wiec ostatnią, najbogatszą, do
chody ludności pokrywają potrzeby powszechnie uznawane za podstawowe i niewiele 
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ponadto. Znalezienie więc w pozostałych grupach środków na inwestycje w akcje oraz ko
mercyjne obligacje jest wysoce wątpliwe. Udział inwestorów indywidualnych w ogóle in
westycji kapitałowych będzie więc maleć nie tylko ze względu na szybsze od nich przyro
sty zasobów inwestorów instytucjonalnych, ale także ze względu na nikłą szansę posze
rzania bazy ilościowej tej grupy. 

Zmniejszanie udziału drobnych inwestorów skutkować będzie prawdopodobnie dalszą 
marginalizacją małych firm, które zdecydowały się utrzymać w gronie spółek notowanych 
na giełdzie. O ile przyjąć wspomnianą poprzednio tezę o wchodzeniu małych firm tylko po 
to, by w niedługim czasie stać się istotnie większymi, oczekiwać można dość dużego ru
chu w spisie spółek warszawskiej giełdy. Sama intencja rozwoju, nawet jeśli wspiera ją 
poprawna i pozytywna ocena warunków, tutaj już nie wystarcza. Rzeczywistość jest nie
przewidywalna, szczególnie w wypadku małych przedsiębiorstw niemających możliwości 
dywersyfikowania działalności i poddawanych ostrej konkurencji. Małe kapitały zdobyć 
znacznie łatwiej niż duże, stąd niewielkie firmy prawie z dnia na dzień mogą wypaść z ryn
ku, gdy pojawi się w ich otoczeniu nowy, efektywny konkurent. Ryzyko utracenia szans 
wzrostu a więc i sensu istnienia na giełdzie, jest dla małych spółek duże. Wzrasta ono 
w okresie stagnacji gospodarczej, kiedy wzrost jednych musi skutkować wypadnięciem 
z rynku drugich. Efektem tego będzie znacząca liczba wychodzących z giełdy firm. W wy
padku dużego wzrostu gospodarczego, tak zwykle nie jest. Liczba debiutów powinna być 
większa niż wycofań się z giełdy. Relatywnie szybki wzrost gospodarczy w naturalny spo
sób budzi przecież nadzieję na sukces biznesowy. Przy stagnacji lub tzw. „pełzającym" 
wzroście, niezdolnym do zadowalającego absorbowania zasobów pracy, relacja między 
spółkami wchodzącymi a wychodzącymi, jak to wskazują doświadczenia ostatnich lat na 
giełdach europejskich, pogorszy się, prowadząc do redukcji notowanych spółek. 

Ostatnie lata recesji przyniosły, jak widać, skrócenie listy notowanych firm, co zbiegło 
się z wyraźnym osłabieniem gospodarki europejskiej jako całości. 

Giełdy w segmencie rynku kasowego nie można traktować jako pola gry o sumie zero
wej. Jest ona integralnie związana z rozwojem gospodarki, a stopy zwrotu z handlowa
nych na niej papierów znajdują się w silnej korelacji (w dłuższym okresie) ze wzrostem 
PKB. Im lepiej rozwija się gospodarka, tym lepiej rozwija się rynek kapitałowy i giełda. 
I odwrotnie. 

Przed gospodarką polską istnieją realne szanse wzrostu, wynikające przede wszystkim 
z wejścia do Unii Europejskiej. Ujednolicone zasady prawa oraz pozostały zakres unifi
kacji prowadzi także do zbliżenia w zakresie ryzyka inwestycyjnego między poszczegól
nymi krajami. Ten proces przynieść musi zmianę strumieni kapitałowych. Kierować się 
będą one tam, gdzie przy zbliżonej stopie ryzyka matematyczna nadzieja stopy zwrotu 
zainwestowanych środków jest większa. Istnieje wiele przesłanek, że Polska będzie mia
ła przewagę w rym zakresie nad „starą" Europą, ponieważ ceny pracy (płace) i kapitału 
(ziemia, znaczna część środków inwestycyjnych) są tu niższe. Dla uzyskania tych samych 
efektów w Polsce zaangażowanie kapitału powinno być mniejsze, a uzyskanie zadowala
jącej stopy zwrotu w działalności operacyjnej pewniejsze. 

Wiele wskazuje, że skala rozwoju gospodarczego zależeć będzie od możliwości absorp
cji kapitału z otwartego rynku. W tym obszarze raczej nie należy oczekiwać niedostatku 
podaży. Rozwiązania instytucjonalne (konstrukcja ogólnokrajowego planu emerytalnego) 
oraz procesy doganiania bogatych wzorców oszczędzania w Europie Zachodniej (m.in. 
szybki przyrost ubezpieczeń na życie) powodują, że instytucje o dużym potencjale inwe
stowania w rynek kapitałowy rosną bardzo szybko. Struktura ich zasobów została 
przedstawiona w tabeli 4. 
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Tabela 3. Zmiany liczby spółek na giełdach Europy i Bliskiego Wschodu 

Giełda 

Athens 

Budapest 

Copenhagen 

Deutsche Bórse 

Euronext 

Helsinki 

Irish 

Istanbul 

Borsa Italiana 

JSE South Africa 

Ljubljana 

London 

Luxembourg 

Malta 

Oslo 

Spanish Exchanges (BME) 

Stockholm 

Swiss Exchange 

Tehran 

Tel Aviv 

Warszawa 

Wiener Bórse 

Razem 

340 

51 

195 

866 

1 392 

145 

66 

285 

279 

411 

134 

2 692 

242 

14 

180 

3 223 

282 

419 

345 

577 

189 

125 

2003 XII 

Krajowe 

339 

50 

188 

684 

1 047 

142 

55 

285 

271 

390 

134 

2311 

44 

14 

160 

3 191 

262 

289 

345 

NA 

188 

104 

Zagraniczne 

1 

1 

7 

182 

345 

3 

11 

0 

8 

21 

0 

381 

198 

0 

20 

32 

20 

130 

0 

NA 

1 

21 

zmiana 
(w %) 

XII 2002 

8,3% 

4,1% 

-3,0% 

-7,3% 

-6,2% 

-2,7% 

-13,2% 

-1,0% 

- 5 , 1 % 

-8,9% 

-0,7% 

-4,7% 

-1,2% 

7,7% 

-11,3% 

6,9% 

- 5 , 1 % 

5,3% 

12,4% 

-7,5% 

-6,4% 

- 3 , 1 % 

Źródło: World Federation of Exchanges Members 



236 ANDRZEJ SOPOCKO 

Tabela 4. Struktura zasobów instytucji o dużym potencjale westowania 

Fundusze 

Emerytalne 

Inwestycyjne 

Banki Zakłady Ubezpieczeń 

Przedsiębiorstwa 

Gospodarstwa domowe 

Aktywa netto 

44,8 mld zł (31.12.2003) 

33,8 mld zł (30.11.2003) 

106,4 mld zł (30.11.2003)-

inwestycje w papiery wartościowe 

lokaty 50,3 mld zł (31.12.2002) 

lokaty bankowe 67,7 mld zt(30.11.2003) 

oszczędności w bankach 190,6 mld zł (30.11.2003) 

Źródło: KNUFE i NBP 

Zasoby firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych wykazują wysokie tempo 
wzrostu. W obszarze ubezpieczeń od lat notuje się prawie 10% tempo wzrostu, natomiast 
w wypadku funduszy emerytalnych ich zasoby przyrastają w wysokości ok. 11 mld zł rocznie. 
Przyrosty funduszy inwestycyjnych, choć wysokie w 2003 r. (27%), nie są jednak ze
wnętrzne w stosunku do rynku kapitałowego. Im lepsza koniunktura, tym większy popyt 
na ich jednostki udziałowe. Lokaty środków ludności w tych instytucjach są w znacznej 
mierze przesunięciem ich z rachunków bankowych, bez wątpienia jednak otrzymywane 
korzystne stopy zwrotu są także samoistnym czynnikiem zwiększającym akumulację. Jak 
się wydaje, niezależnie od stopy oszczędności w gospodarce relatywnie maleć będzie zna
czenia banków jako miejsca ich odkładania. Proces ten wydaje się nieuchronny, ponieważ 
banki nie będą w stanie powstrzymać obniżającego się poziomu wypłacanych odsetek. 
Spadające stopy procentowe nie dają możliwości łatwego lokowania aktywów bankowych, 
jak to było np. w 2000 r., kiedy wysokość stopy bez ryzyka przekroczyła 10% realnie. Bar
dzo szybkie zejście kosztów odsetkowych wynikało także z potrzeby pokrywania rezerw na 
złe kredyty, wymuszane przez bardzo restrykcyjny system polskiego nadzoru bankowego. 

Wysokie rezerwy na tzw. bed performing credits oraz niekorzystny sposób ich opodat
kowania powodują, że w sumie koszty bankowe w Polsce są wyższe niż w Europie Za
chodniej. Proces schodzenia do standardów europejskich trwać będzie jednak kilka lat, 
w tym czasie dalej zmniejszać będą się rynkowe stopy procentowe. W rezultacie wypra
cowanie przez banki atrakcyjnej oferty lokat będzie bardzo trudne. 

STRUKTURA POLSKIEJ GOSPODARKI A JEJ PROFIL ZASILANIA 

Z tego faktu korzystać powinny przede wszystkim krajowe instytucje rynku kapitało
wego, co jednak nie będzie działo się automatycznie i zależeć będzie od odpowiedniego 
tempa zmian instytucjonalnych i regulacyjnych. Tak np. osłabienie tempa prywatyzacji 
i jednoczesne zniesienie ograniczeń inwestowania przez fundusze emerytalne za grani
cą spowoduje przesunięcie ich zasobów poza polski rynek. Powodem nie będzie bynaj
mniej spadek zaufania do niego, ale prosty niedostatek ofert właściwych tym aktorom 
rynku finansowego. 

Zahamowanie odpływu kapitałów i przyciągnięcie kapitałów zewnętrznych w znacz
nej mierze zależeć będzie od umiejętności dopasowania kształtującego się w ostatnich 
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latach profilu zasileniowego polskiej gospodarki do struktury polskich przedsiębiorstw. 
W tym wypadku chodzi przede wszystkim o ich strukturę wielkości i dynamiki wzrostu, 
mniej o inne jej aspekty (np. branżowe). Charakter i uwarunkowania tego procesu moż
na przedstawić następująco: 
1. następuje wyraźne przesunięcie strumienia środków zasilających gospodarkę z sekto

ra bankowego (kredyty) do sektora rynku kapitałowego (akcje i obligacje); 
2. rynek kapitałowy preferuje przedsiębiorstwa duże, Bardzo pożądana jest dalsza ich 

ekspansja albo szybkie przechodzenie do tej grupy przedsiębiorstw średniej wielkości; 
3. szanse na znaczące zasilanie z rynku kapitałowego mają te małe przedsiębiorstwa, któ

re zyskały szanse szybkiego rozwoju; wysokie ryzyko, właściwe inwestycjom w małe fir
my, jest wówczas pokryte oczekiwaniem wysokiej stopy zwrotu; 

4. podaż nowych emisji napędza popyt, ponieważ środków w kraju jest relatywnie dużo; 
ponadto istnieją uzasadnione oczekiwania ich dodatkowego napływu z zagranicy; wy
sokie tempo emisji będzie czynnikiem rozkręcania rynku kapitałowego i gospodarki, 
niskie zaś zwijania jednego i drugiego; 

5. przejście z małego przedsiębiorstwa do średniego (jak na warunki europejskie) jest 
procesem bardzo trudnym i raczej długim. Wymaga przezwyciężenia kilku ważnych 
barier procesu zarządzania. Rozwój sektora średnich przedsiębiorstw zależeć będzie 
więc w znacznym stopniu od skali bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wnoszą
cych ze sobą nie tylko technologię, ale i odpowiedni system zarządzania firmą, przede 
wszystkim zaś wypracowane i sprawdzone kontakty biznesowe. 
Porównując z jednej strony kształtujący się profil zasilania, z drugiej zaś istniejącą 

strukturę gospodarki, stwierdzić należy niskie wzajemne dopasowanie. Polska gospodar
ka ma stosunkowo niewiele dużych firm zdolnych do szybkiej ekspansji. Duże jednostki 
powstałe ze sprywatyzowanych kombinatów z poprzedniej epoki mają nie tyle problem 
z rozwojem, co z przetrwaniem. Duże firmy zagraniczne (np. Fiat Auto Poland, sieci 
handlowe) mają szansę ekspansji, dla nich jednak finansowanie ze środków polskich jest 
problemem drugorzędnym, ponieważ mają łatwy dostęp do stosunkowo tanich środków 
zagranicznych, najczęściej z kraju pochodzenia. 

Poza tym obszarem istnieje wielka liczba małych firm, które nie nadają się w ogóle do 
wejścia w obszar rynku kapitałowego. Finansowanie ich rozwoju powinno odbywać się 
przez banki albo przez fundusze ventures capita!. Pierwsze mają mało pieniędzy (w re
lacji do PKB). W Polsce jest ich trzy razy mniej niż na przykład na Węgrzech). Poza tym 
nadmiernie wysoka część tych aktywów ulokowana jest w instytucjach kredytowych o za
sięgu ogólnokrajowym bądź zgoła szerszym (regionalno-europejskim). Nasi mali, ko
mercyjni kredytobiorcy są dla nich mało znaczącą alternatywą lokacyjną, tj. poza papiera
mi sektora publicznego i dużych przedsiębiorstw. Fundusze ventures capital istnieją 
w ilości zaledwie śladowej. 

Sektor finansowania małych, ale o znacznym potencjale wzrostu przedsiębiorstw jest sła
bo rozwinięty. Powstaje natomiast bardzo silny sektor zdolny wspierać rozwój bardzo du
żych i dużych, tworzony głównie przez zasobnych instytucjonalnych inwestorów, póki co 
przerastający obiektywne potrzeby gospodarki w tym obszarze. Stąd m.in. fundusze eme
rytalne narzekają na trudności w znalezieniu odpowiednich ofert inwestycyjnych, a przed
siębiorstwa (w większości obsadzające obszar małych firm) narzekają na brak środków roz
wojowych. Co gorsze, ten brak zaspokojenia obiektywnych potrzeb jednych i drugich jest 
zjawiskiem realnym, nie wynikającym z charakterystycznej dla Polaków skłonności prezen
towania pesymistycznej wizji świata. Po prostu ci, co mogą zasilać, nie mają gdzie tego czy
nić, ci natomiast, co potrzebują zasilania, nie mają od kogo czerpać środków. 
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ROZDZIAŁ XV 

Jan Monkiewicz 

FUNDUSZE EMERYTALNE A PRZYSPIESZENIE ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO KRAJU 

UWAGI WPROWADZAJĄCE 

Systemy emerytalne funkcjonujące w różnych krajach na świecie są niezwykle skom
plikowanymi konstrukcjami społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i organizacyjnymi. 
Wynika to zarówno z konieczności godzenia w ich ramach różnorodnych celów i zadań 
z niezwykle długim okresem wykupu zawartych w nich zobowiązań, jak i wreszcie z dłu
giem okresem „przekuwania" ich konstrukcji. Systemy te w efekcie często mają, tak jak 
to dzisiaj jest na przykład w Polsce, różne historycznie ukształtowane „portfele". Ich 
podstawową funkcją w każdym przypadku jest zapewnienie finansowania utrzymania 
osób w wieku poprodukcyjnym, a więc wówczas kiedy pozbawione są one strumienia do
chodu płynącego z wykonywanej pracy. Ta podstawowa funkcja może być realizowana 
w warunkach różnych systemów wartości, których skrajnym wyrazem jest zasada pełne
go solidaryzmu, z jednej strony, oraz zasada całkowitego egoizmu czy pełnej indywidu
alizacji, z drugiej. W pierwszym przypadku indywidualne obciążenia emerytalne nie 
pozostają w bezpośrednim związku z przyszłymi świadczeniami, podczas gdy w drugim 
wariancie są one bezpośrednio i całkowicie związane z poczynionymi oszczędnościami 
emerytalnymi. Owa zasada solidaryzmu może dotyczyć przy tym rozliczeń z pokoleniem 
poprzedników, a także/lub rozliczeń wewnątrzpokoleniowych. 

Poza tym fundamentalnym wyborem konstruktorzy systemów emerytalnych stoją tak
że przed wieloma innymi dylematami, w szczególności zaś przed określeniem poziomu 
przymusowych obciążeń emerytalnych, a tym samym i poziomu przyszłych świadczeń 
z tego tytułu. Sytuacja w różnych krajach jest pod tym względem zróżnicowana. Wydatki 
emerytalne w krajach OECD w 2000 r. wahały się od 2,0 % PKB w Korei Południowej po
przez 3,0% w Australii, 4,4% w Stanach Zjednoczonych, 5,1% w Kanadzie, 10,8% w Pol
sce, ll,8%w Niemczech, 12,1% we Francji oraz 15,0% we Włoszech1. W ostatnim stu
dium emerytalnym Eurostatu szacuje się, że wydatki emerytalne w 2000 r. stanowiły 
12,5% PKB Unii Europejskiej i wzrastały w tempie 2% rocznie2. 

Nie jest to wyłącznie kwestia wyborów politycznych. Sytuacja ta ma swoje głębokie 
uwarunkowania w zachodzących procesach demograficznych. Ich istota polega na szyb
kim starzeniu się społeczeństw zarówno wskutek wydłużenia przeciętnego czasu życia, 
jak i wskutek spadku dzietności. Z badań przeprowadzonych przez OECD wynika, 
że w okresie 1970-99 przeciętna długość życia osób przechodzących na emeryturę w kra
jach członkowskich tej organizacji wzrosła aż o 5 lat3. Warto w tym kontekście przypo
mnieć, że wprowadzony przez Bismarcka na terenie Prus wiek emerytalny wynosił 70 lat, 
przy średniej długości życia wynoszącej wówczas 45 lat. Obecnie wiek emerytalny wyno
si z reguły 60-65 lat przy średniej długości życia na ogół wynoszącej 70-75 lat4. W efekcie 

1M. Góra, System emerytalny, PWE, Warszawa 2003, s. 202. 
2 Special feature on pension funds. Data 1997-2000, European Commission, Eurostat, Luxembourg 2002, s. 12. 
3 A. Rabough, Funding alternatrues for Government sponsored retirement systems - a global review, Global Pen-
sions Quarterly, August 2003, s. 13. 

4 M. Góra System emerytalny..., op. cit., s. 39. 
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rosną stopy obciążenia (dependency ratio) charakteryzujące obciążenie dochodu pracu
jących utrzymaniem niepracujących, mierzone stosunkiem liczby osób na emeryturze do 
liczby czynnych zawodowo. W najbliższych 35-50 latach wzrosną one w krajach OECD 
od 50% do 100%, stanowiąc poważne wyzwanie dla ogólnej stabilności i wypłacalności ist
niejących publicznych systemów emerytalnych (tabela 1). W niektórych krajach uprzemy
słowionych stopy obciążenia osiągnąć mogą wręcz katastrofalną wysokość, stawiając na 
„głowie" wszystkie istniejące dzisiaj zależności. Tak np. we Włoszech mogą one osiągnąć 
w 2050 r. blisko 67%, w Hiszpanii 66%, zaś w Japonii blisko 65%. Polsce także grozi to 
niebezpieczeństwo. 

Tabela 1 .Stopy obciążenia w krajach OECD (stosunek liczby osób na emeryturze do liczby osób 
w wieku produkcyjnym, %) 

Kraj 

Belgia 

Kanada 

Francja 

Niemcy 

Włochy 

Japonia 

Holandia 

Norwegia 

Polska 

Portugalia 

Hiszpania 

Szwecja 

Wielka Brytania 

USA 

2000 

28,10 

20,40 

27,20 

26,60 

28,80 

27,70 

21,90 

25,60 

20,40 

26,70 

27,10 

29,40 

26,60 

21,70 

2035 

50,00 

42,20 

47,50 

54,10 

56,80 

53,92 

46,02 

41,32 

38,36 

40,90 

48,17 

45,72 

44,64 

38,15 

2050 

49,50 

45,90 

50,80 

53,20 

66,80 

64,62 

44,86 

41,21 

55,20 

50,90 

65,67 

46,34 

45,29 

37,94 
Źródło: OECD, cyt. za: A. Rabough, Funding alternatives for Government sponsored retirement systems - a global overview, 
op. c/f. s. 14 

W tej sytuacji według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego utrzyma
nie płynności publicznych systemów emerytalnych w krajach uprzemysłowionych 
w świetle już zaciągniętych przez nie zobowiązań wymagałoby zwiększania wydatków na 
ten cel przeciętnie o 1,8% PKB rocznie w okresie 1995-20505. 

Nic dziwnego, że wobec tego trwa poszukiwanie sposobów rozwiązania powstałych 
problemów. Proponowana terapia obejmuje przede wszystkim sanację tradycyjnych sys
temów repartycyjnych dominujących ciągle w świecie, których istotę stanowi finansowa
nie przez obecne pokolenie pracujących świadczeń emerytalnych dla poprzedniego po
kolenia. Podejmowane działania obejmują m.in. zwiększenie składek na cele emerytalne, 
obniżenie stóp zastąpienia, podniesienie wieku emerytalnego, tworzenie funduszy rezerwy 

5 Ch. Daykin, Pension systems: The EU and Accession countries. Lessonforthe UK, Politeia, London 2002, s. 14. 
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demograficznej itd6. Innym kierunkiem jest podejmowanie kroków na rzecz zwiększenia 
indywidualnej przezorności zainteresowanych poprzez rozwój różnorodnych dobrowol
nych form oszczędności emerytalnych, opartych na wykorzystaniu rynkowych instrumen
tów finansowych. Mogą one przybrać zarówno postać grupowych programów emerytal
nych, jak i planów indywidualnych. Mogą przy tym korzystać ze zróżnicowanych form 
wspomagania fiskalnego ze strony państwa. Systemy dobrowolne nie tylko odciążają syste
my obowiązkowe, ale także dywersyfikują ryzyko poprzez swoje związanie z rynkiem finan
sowym, a nie z budżetem państwa. Z tego względu podkreśla się ich pozytywne znaczenie 
dla bezpieczeństwa i stabilności całego systemu emerytalnego. Jeszcze innym kierunkiem 
działań jest oparcie części lub całości systemu obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych 
na koncepcji kapitałowych funduszy emerytalnych czy to przekazanych w zarząd podmio
tom prywatnym (np. Chile, Meksyk, Polska, Estonia), czy też publicznym (np. Singapur, 
Malezja, Szwecja). 

FUNDUSZE EMERYTALNE W NOWEJ ARCHITEKTURZE POLSKIEGO 
SYSTEMU EMERYTALNEGO 

Nowa architektura polskiego systemu emerytalnego realizowana od 1999 r. oparta jest 
na zasadzie wielości źródeł i form finansowania przyszłych dochodów emerytalnych po
pularnie zwanych filarami. Część z nich ma charakter przymusowy, składając się rym sa
mym na publiczny system ubezpieczeń emerytalnych, część zaś jest dobrowolna, ale 
z produktem zdefiniowanym przez państwo. W nomenklaturze Banku Światowego część 
obligatoryjna stanowi I filar ubezpieczeń emerytalnych. W wypadku Polski, filar ten skła
da się z dwóch zupełnie różnych komponentów: repartycyjnego, administrowanego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz kapitałowego, administrowanego przez Otwarte 
Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne 
(PTF). Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej na konto ZUS 
wynosi obecnie 12,22% wynagrodzenia brutto, zaś na konto w OFE - 7,30%. Trzeba pa
miętać, że dodatkowo na konto ZUS przekazuje się 2,45% płacy brutto na ubezpieczenia 
chorobowe oraz 13% na ubezpieczenia rentowe. Dla pełnego obrazu należy dodać, 
że składki te w różnej proporcji są opłacane przez pracobiorców i pracodawców. 

Warto pamiętać, że nie cała część składki emerytalnej wpływającej do ZUS zasila sub
konto emerytalne, a tym samym znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości 
przyszłej emerytury ubezpieczonych. Jest tak z tego względu, że dla zapobieżenia utraty 
w przyszłości płynności repartycyjnego filaru systemu pewna część składki wynosząca 
w latach 2002-08 przeciętnie 0,25 punktu procentowego składki emerytalnej przekazy
wanej do ZUS trafia na tzw. fundusz rezerwy demograficznej. Takie fundusze rezerwo
we utworzono także w ostatnim okresie w wielu krajach uprzemysłowionych (m.in. 
w USA, Kanadzie, Szwecji, Japonii, Norwegii i Francji)7. 

Cześć dobrowolna polskiego systemu emerytalnego składa się z dwóch typów produk
tów emerytalnych: grupowego, w postaci pracowniczych programów emerytalnych oraz 
indywidualnego, w postaci indywidualnych kont emerytalnych. Produkty te są zdefinio
wane przez państwo, a ich użycie wiąże się z możliwością uzyskania stosunkowo ograni
czonych zachęt fiskalnych przez pracodawców (dla produktów grupowych) lub praco
biorców (w wypadku produktów indywidualnych). Ich upowszechnienie jest, jak na razie, 
stosunkowo nieznaczne i w praktyce nie odgrywają one większego znaczenia. 
6 Por. A. Rabough, Funding allernatives..., op. cit., s. 13. 
7 A Rabough, Fundingalternatwes..., op. at., s. 14-23. 
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Wykres 1. Architektura nowego krajowego systemu emerytalnego w Polsce 

Fundusze emerytalne, które przejęły 37,4% obowiązkowej składki odprowadzanej 
uprzednio w całości do ZUS na cele emerytalne, są specjalnymi konstrukcjami prawny
mi, których jedynym zadaniem jest pomnażanie pozyskanych środków finansowych. Do
konują tego w ich imieniu i na ich rachunek PTF będące szczególnego rodzaju prywat
nymi firmami zarządzania aktywami. 

Historycznie instytucja funduszy emerytalnych jest znana od dawna. Pojawiła się już 
w początkach XTX w. jako instytucja gromadząca środki na cele emerytalne w zakładach 
pracy w Niemczech (m.in. Krupp, Siemens) oraz w Stanach Zjednoczonych (m.in. Ame
rican Express, ATT, GE). Fundusze powołane do życia w Polsce w 1999 r. zostały utwo
rzone na wzór rozwiązań przyjętych wcześniej m.in. w Chile, Argentynie i Meksyku pod 
wpływem rekomendacji Banku Światowego. Liczba ich członków od początku była wyso
ka, przewyższając o ponad 100% liczbę osób, których przynależność do funduszy wsku
tek wprowadzenia reformy emerytalnej była obowiązkowa (wszyscy objęci systemem 
ZUS do 30 roku życia). 

Na koniec grudnia 2003 r. do 16 działających otwartych funduszy emerytalnych należa
ło blisko 11,5 mln osób, co stanowiło wzrost o blisko 0,5 mln osób w stosunku do 2002 r. 
Oznacza to, że w otwartych funduszach emerytalnych znajdowało się blisko 90% ludno
ści czynnej zawodowo poza rolnictwem. 

UWARUNKOWANIA WPŁYWU FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA ROZWÓJ 
GOSPODARCZY KRAJU 

Systemy emerytalne są konstrukcjami, których podstawową funkcją jest zabezpieczenie 
materialne przyszłych emerytów, a nie stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego, 
choć z oczywistych względów obydwie wielkości są wzajemnie powiązane. Wyższe tempo 
rozwoju z reguły oznacza wyższy poziom zatrudnienia oraz wyższy poziom wynagrodzeń, 
a to ceteris paribus oznacza wyższy poziom świadczeń emerytalnych. I odwrotnie: niższe 
tempo wzrostu PKB oznacza wyższy poziom bezrobocia i niższy poziom wynagrodzeń, 
a to ceteris paribus oznacza gorszy poziom świadczeń emerytalnych w przyszłości. 
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Tabela 2. Liczba członków OFE w latach 2002-03 

Nazwa OFE 

Allianz Polska 

Bankowy 

Commercial Union 

Credit Suisse4 L&P 

DOM 

Ergo Hestia 

Generali 

ING N-N Polska 

Kredyt Bank 

Pekao 

Pocztylion 

Polsat 

PZU Ztota Jesień 

SAMPO 

Skarbiec-AIG 

Skarbiec-Emerytura 

Ego* 

Razem 

31 grudnia 2002 

233 513 

383 743 

2 488 545 

338 155 

245 140 

358 602 

376 585 

1 832 793 ^ 

154 803 

292 477 

448 534 

127 306 

1 786 728 

442 830 

850 421 

389 527 

240 114 

10 989 816 

31 grudnia 2003 

245 284 

395 444 

2 540 530 

367 916 

239 793 

397 907 

380 385 

1 966 603 

140 816 

290 434 

452 376 

123 581 

1 866 692 

510 090 

938 839 

606 595 

-
11 463 285 

Przyrost (%) 

5,0 

3,0 

2,1 

8,8 

-2,2 

11,0 

1,0 
7,3 

-9,0 

-0,7 

0,9 

-2,9 

4,5 

15,2 

10,4 

55,7 

-
4,3 

Źródło: ZUS 
* OFE Ego w 2003 r. zosta) przyjęty przez OFE Skarbiec Emerytura 

Nie jest kontestowana teza, że przyjęcie określonych zasad konstrukcji systemu eme
rytalnego może oddziaływać na procesy rozwojowe gospodarki narodowej zarówno w spo
sób bezpośredni, jak i pośredni. Przykładowo, określenie wieku emerytalnego ma bezpo
średni wpływ na kształt i rozmiary podaży siły roboczej, a tym samym m.in. i na poziom 
wynagrodzeń (cenę pracy). Taki sam efekt pośredni wywołuje zdefiniowanie poziomu 
świadczenia emerytalnego, gdyż przekłada się na obciążenie bieżących kosztów pracy, 
a tym samym na cenę płaconą pracobiorcom, a to wpływa na konkurencyjność podmio
tów gospodarczych, a także na poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego. 

Określając podstawowe parametry systemu emerytalnego idealnym rozwiązaniem by
łoby osiągnięcie takiego stanu, w którym zamiast stanowić obciążenie dla procesów fi
nansowania rozwoju, mógł on stać się jego kołem napędowym. Innymi słowy, ideałem by
łoby przemieszczenie tego systemu z obszaru konsumpcji w obszar inwestycji. Nie jest to 
z oczywistych względów w pełni możliwe. Świadczenia emerytalne koniec końców muszą 
być wypłacane i tym samym muszą obciążyć zgromadzony fundusz emerytalny oraz zamie
nić się w określonym stopniu w pewnym momencie w wydatek konsumpcyjny. Nie ozna
cza to wszak, że na różnych etapach i w różnych komponentach systemu emerytalnego 
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nie ma miejsca na przekształcenie środków gromadzonych na cele emerytalne w środki 
prorozwojowe. Szczególnie obiecujące z punktu widzenia procesów rozwojowych są te 
komponenty systemu emerytalnego, które opierają się na zasadach kapitałowych (fully 
funded systetns). W tym wypadku bowiem ich oddziaływanie na procesy rozwojowe odby
wa się w sposób bezpośredni, poprzez instytucje rynku finansowego. Środki gromadzo
ne w systemie kapitałowym stają się w języku ekonomii oszczędnościami gromadzonymi 
na szczególny cel. Są one dodatkowo pomnażane poprzez operacje na rynku finansowym, 
a więc poprzez inwestycje. Tym samym więc im większa część systemu emerytalnego jest 
budowana na bazie kapitałowej, tym silniejszy jest jego bezpośredni wpływ na procesy 
rozwojowe. Oczywiście, trzeba także pamiętać o tym, że to oznacza jednocześnie silniej
sze uzależnienie przyszłych świadczeń emerytalnych od stanu rynków finansowych 
w przyszłości, szczególnie w momencie „wykupu" zobowiązań emerytalnych. Strukturę 
opisanych zależności przedstawia schematycznie wykres 2. 

Zauważmy, że w kapitałowej części systemu emerytalnego oszczędności emerytalne są 
inwestowane na rynkach finansowych niejako w dwóch etapach: 
a) do osiągnięcia wieku emerytalnego i obliczeniu świadczenia, 
b) po rozpoczęciu wypłaty świadczeń do momentu ustania zobowiązań systemu wobec 

beneficjenta. 
Na pierwszym etapie zadanie to jest realizowane przez instytucje pomnażające skład

ki, zaś na drugim obsługujące proces emerytalny. W niektórych krajach obydwa zadania 
realizują te same podmioty, w innych natomiast są one rozdzielone. W Polsce, jak na ra
zie, kwestia ta nie doczekała się ostatecznego uregulowania. W reparrycyjnej części sys
temu składki emerytalne stają się bieżącym dochodem budżetu i ich oddziaływanie pro
rozwojowe odbywa się poprzez mechanizm wydatków publicznych. 

Najpopularniejszą formą pomnażania składek emerytalnych w świecie obecnie są fun
dusze emerytalne, przy czym trzeba od razu zaznaczyć, że w przeważającej mierze 
obsługują one dzisiaj dobrowolną część systemów emerytalnych, a tylko w niewielkim 
stopniu obejmują część przymusową8. Inne znane rozwiązania obejmują m.in. publiczne 
centralne fundusze oszczędnościowe, do których odprowadzana jest część składek eme
rytalnych (m.in. w Singapurze i Malezji) oraz wykorzystanie prywatnych funduszy inwe
stycyjnych do zarządzania środkami kapitałowymi zgromadzonymi w publicznych syste
mach emerytalnych9. Według orientacyjnych danych, fundusze emerytalne na świecie 
dysponują obecnie aktywami przekraczającymi 9 bilionów USD. Wartość tych aktywów 
wynosi około połowy wartości PKB krajów OECD (tabela 3). Ich pozycja jest szczególnie 
eksponowana w takich krajach, jak Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Islandia oraz 
Stany Zjednoczone i Kanada. Na tych rynkach ich udział w kapitalizacji rynków finanso
wych waha się w granicach 60-100%. W innych krajach, jak np. w Niemczech, Wiochach 
czy Norwegii, ich znaczenie jest niewielkie. 

FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM - SKALA PROBLEMU 

Fundusze emerytalne funkcjonujące w Polsce w roli instytucji finansowych są tylko z po
zoru tożsame ze swoimi odpowiednikami występującymi w krajach rozwiniętych. Wiąże się 

8 Internationalpension funds and their aduisors 2003, Aspire Publications, London 2003; Special feature on 
pension funds; Data 1997-2000 European Commission, Eurostat, Luksemburg; Preliminary results from the 
pension statistics data collection and future direction of the project, OECD, DAFE/AS/PEN/WD (2003) 21, 
t)7-Nov-2003. 

9 Por. N. Marska, Fundusze kapitałowe w finansowaniu świadczeń emerytalnych, niepublikowana praca dok
torska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 46-88. 
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Tabela 3. Znaczenie inwestycji funduszy emerytalnych dla gospodarki i rynków finansowych 

Kraje OECD 

Rok 

Austria 

Belgia 

Kanada 

Dania 

Finlandia 

Niemcy 

Węgry 

Islandia 

Wiochy 

Holandia 

Norwegia 

Polska 

Portugalia 

Hiszpania 

Szwecja 

Szwajcaria 

Wielka 

Brytania 

USA 

Inwestycje funduszy 
ogótem mln USD 

2001 

7 474 

12 639 

365 607 

43 073 

7 828 

62 621 

2 071 

6 256 

19 373 

407 070 

6 796 

4 767 

-

34 697 

8 397 

269 010 

1 048 551 

6 667 300 

2002 

9 009 

13 824 

344 968 

-

-

75 466 

3 431 

8 441 

24194 

-

8 787 

8 063 

16 303 

-

-

-

335 605 

5 934 300 

% PKB 

2001 

3,9 

5,6 

51,9 

27,1 

6,5 

3,4 

4,0 

82,3 

1,8 

106,0 

4,0 

2,7 

-

6,0 

3,8 

109,4 

73,3 

66,5 

2002 

4,4 

5,6 

47,6 

-

-

3,8 

5,2 

100,5 

2,0 

-

4,6 

4,4 

13,4 

-

-

125,5 

-

57,2 

% kapitalizacji rynkowej 

2001 

29,7 

7,7 

59,8 

50,6 

4,1 

5,8 

20,0 

157,4 

3,7 

81,3 

9,8 

18,2 

-

7,4 

3,6 

43,0 

48,4 

48,2 

2002 

26,8 

10,8 

60,5 

-

-
11,0 

26,4 

133,9 

5,1 

12,9 

28,0 

37,8 

-

-

61,4 

-

53,7 

Wybrane inne kraje 

Razem 

Bułgaria 

Estonia 

8 973 529 

83 

122 

6 782 390 

174 

1 012 

50,9 

0,5 

2,0 

43,6 

1,0 

14,7 

16,7 

7,0 

43,5 

49,7 

24,1 

49,1 

Zródto: Preliminary results from the pension statistics data collection and future direction of the project, 
OECD, DAFFE/AS/PEN/WD (2003) 21 
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to nie tylko ze specyfiką ich pasywów, które wskutek obligatoryjnosci systemu są znacznie 
bardziej stabilne i przewidywalne, ale także i ze specyfiką polskiej gospodarki oraz naszych 
rynków finansowych. Różnice dotyczą zarówno cech wewnętrznych tych instytucji, jak i ich 
otoczenia makro. Cechy lokalnego otoczenia makro powodują, że fundusze mogą wywoły
wać wiele pozytywnych efektów10. W szczególności dotyczyć to może m.in.: 
-wzrostu oszczędności społecznych, które tradycyjnie kształtują się w Polsce na niskim 

poziomie. Udział akumulacji w PKB wynosi w ostatnim okresie zaledwie około 20%, co 
tworzy niekorzystne warunki dla procesów rozwojowych; 

- redukcji rynkowego kosztu kapitału wskutek udostępnienia zgromadzonych oszczęd
ności na krajowym rynku finansowym; 

- rozwoju segmentu instytucjonalnych inwestorów finansowych poprzez zgromadzenie 
relatywnie dużych kapitałów w dyspozycji wyspecjalizowanych instytucji zorientowa
nych na osiąganie długoterminowych celów; 

-restrukturyzacji krajowych rynków finansowych przez stworzenie popytu na nowe ro
dzaje instrumentów finansowych oraz poprzez zmianę znaczenia na tych rynkach 
tradycyjnych instytucji finansowych, banków, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy po
wierniczych; 

-wprowadzenia nowych praktyk lądu korporacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości 
rynku i otoczenia poprzez zaostrzone standardy zarządzania aktywami ze strony fun
duszy emerytalnych, co może m.in. znacznie zwiększyć zaufanie inwestorów zagra
nicznych do rynku polskiego. 
Wszystkie te potencjalne efekty mają fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodar

ki, jednakże samo ich pojawienie się nie jest przesądzone, jak też nie jest przesądzona 
skala ich oddziaływania. Zależy to zarówno od rozstrzygnięć w zakresie otoczenia makro, 
jak i regulacji szczegółowych. 

Poza wszelką wątpliwością pozostaje fakt, że istnienie kapitałowych funduszy emerytal
nych istotnie zwiększa oszczędności w gospodarce narodowej. W pięć lat po wprowadzeniu 
reformy emerytalnej fundusze te dysponowały na koniec 2003 r. środkami w wysokości 
blisko 45 mld zł, co oznaczało wzrost o 13,3 mld zł w stosunku do końca 2002 r. (tabela 4). 

Zbliżoną skalę wzrostu osiągnięto w 2002 r., kiedy to aktywa netto OFE wzrosły o 12,2 mld zł. 
Zwróćmy uwagę, że aktywa te są silnie skoncentrowane między funduszami. Blisko 75% 
z nich kontrolowane jest przez cztery największe OFE (Commercial Union, ING-Nati-
onale Nederlanden, PZU Pogodna Jesień oraz AIG). Na pozostałe 12 podmiotów przypa
da zaledwie 25% aktywów. 

Dla porównania w tym samym czasie fundusze powiernicze dysponowały środkami 
rzędu 30 mld zł, aktywa zakładów ubezpieczeń wynosiły około 60 mld zł, zaś aktywa sek
tora bankowego ukształtowały się na poziomie blisko 500 mld zl. 

W najbliższych kilkudziesięciu latach aktywa OFE będą nadal szybko rosły, dopóki nie 
zaczną się zwiększone „wykupy" świadczeń, co nastąpi dopiero po 15-20 latach. Według 
dostępnych rachunków w roku 2010 aktywa OFE osiągną wartość blisko 170 mld zl. 

FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM - MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO OFE 

Znaczenie przyszłego potencjału finansowego OFE należy widzieć w perspektywie 
możliwych scenariuszy rozwojowych polskiego rynku finansowego. Jego rozmiary będą 

10 D. Yittas, Pension reform and capilal market development, WG 2414, World Bank, Washington DC, August 2000. 



248 JAN MONKIEWICZ 

Tabela 4. Aktywa OFE netto (mln zl) 

Nazwa OFE 

AIG 

Allianz Polska 

Bankowy 

Commercial Union 

Credit Suisse L&P 

DOM 

Ergo Hestia 

Generali 

ING N-N Polska 

Kredyt Bank 

Pekao 

Pocztylion 

Polsta 

PZU Ztota Jesień 

Sampo 

Skarbiec-Emerytura 

Ego 

Razem 

31 XII 2002 

2 696,2 

839,7 

967,9 

9 059,6 

761,6 

545,0 

555,3 

1 057,8 

6 996,2 

214,0 

517,0 

658,5 

126,5 

4 448,6 

914,5 

764,0 

442,3 

31 564,6 

31 XII 2003 

3 833,9 

1 210,8 

1 368,1 

12 710,5 

1 143,9 

749,7 

915,4 

1 481,5 

10 046,9 

264,2 

722,0 

937,5 

181,8 

6 272,7 

1 374,9 

1 6 19,5 

-

44 833,1 

Przyrost (%) 

42,2 

44,2 

41,3 

40,3 

50,2 

37,6 

64,8 

40,1 

43,6 

23,5 

39,7 

42,4 

43,7 

41,0 

50,3 

112,0(34,3) 

-

42,0 

Źródło: Preliminary results from the pension statistics data collection and future direction of the project, OECD, DAF-
FE/AS/PEN/WD (2003) 21 

w ostateczności pochodną działania dwóch głównych okoliczności: 
- stanu sektora finansów publicznych; 
- potrzeb inwestycyjnych gospodarki wynikających w dużym stopniu z wpływu akcesji 

Polski do Unii Europejskiej. 
Można szacować, że w roku 2010 prognozowana podaż instrumentów finansowych za

wrze się przypuszczalnie pomiędzy 520 a 680 mld zł (wariant realistyczny ok. 590 mld zł) 
w porównaniu z ok. 310 mld zł w roku 2003. W horyzoncie prognozy będzie więc ona ro
snąć o ok. 9,6% rocznie (wariant pesymistyczny ok. 7,7%, optymistyczny ok. 11,9%). 

Relacja aktywów OFE do prognozowanej podaży papierów wartościowych w tym czasie 
wzrośnie z ok. 13% do 25-32%, w zależności od scenariusza rozwoju podaży instrumen
tów finansowych. W związku ze względną niezależnością dynamiki aktywów OFE od sy
tuacji gospodarki narodowej relacja ta będzie tym wyższa, im bardziej pesymistyczny sce
nariusz dynamiki podaży będzie się realizował. 

Uwzględniając realia funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europej
skiej należy przyjąć założenie o faktycznej koncentracji popytu polskich instytucji finan
sowych na rynku polskim przy uzupełniającej raczej roli inwestycji za granicą. 
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Tabela 5. Projekcja wartości aktywów netto OFE na lata 2004-10 (mld zł) 

Rok 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Wartość aktywów netto 

wariant 
bazowya| 

62,7 

79,5 

96,6 

112,5 

129,7 

148,1 

167,9 

stopa zwrotu 
+2% 

64,5 

82,8 

101,8 

120,0 

139,9 

161,5 

184,9 

stopa zwrotu 
+ 1% 

63,6 

81,2 

99,2 

116,2 

134,7 

154,6 

176,2 

stopa zwrotu 
- 1 % 

61,8 

77,9 

94,1 

108,9 

124,9 

141,9 

160,0 

stopa zwrotu 
-2% 

60,9 

76,3 

91,7 

105,5 

120,2 

135,9 

152,5 

"Scenariusz bazowy to wynik prognozy dla parametrów, które przyjęto za najbardziej wiarygodne. Zakłada on m.in., 
że stopa zwrotu z inwestycji OFE (bez uwzględnienia optaty za zarządzanie) w latach 2003-04 wynosi 6%, w raku 2005 4,5%, zaś w 
latach 2005-10 wynosi 3% 

Źródło: KNUiFE 

Tabela 6. Podaż instrumentów na rynku papierów wartościowych według kategorii 
(narastająco) w latach 2004-10 (mld zł) 

Rok 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Wariant pesymistyczny 

Akcje"1 

39,3 

39,9 

40,1 

42,1 

44,4 

47,0 

49,7 

Obligacje 

332,1 

357,4 

381,9 

408,9 

435,0 

455,0 

469,9 

Razem 

371,4 

397,3 

422,0 

451,0 

479,4 

502,0 

519,6 

Wariant realistyczny 

Akcje8' 

49,3 

52,2 

54,4 

58,3 

62,7 

67,6 

72,9 

Obligacje 

343,3 

373,4 

403,3 

436,2 

469,0 

495,7 

517,3 

Razem 

392,6 

425,6 

457,7 

494,5 

531,7 

563,3 

590,2 

Wariant optymistyczny 

Akcje" 

53,6 

58,3 

62,9 

69,3 

76,4 

84,4 

93,2 

Obligacje 

353,9 

388,9 

425,8 

468,4 

512,5 

550,7 

586,5 

Razem 

407,5 

447,2 

488,7 

537,7 

588,9 

635,1 

679,7 

al free float 
Źródło: KNUiFE 
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"Wykres 3. Relacja popytu OFE do podaży instrumentów finansowych ogółem w latach 2003-10 (w %) 

40 -

30 -

% 
20 -

1 . i i 

2003 2004 2005 2006 2007 
— wariant optymistyczny — ■" wariant realistyczny 

. 2008 2009 2010 

Rozważając kwestię siły inwestycyjnej OFE trzeba pamiętać, że OFE są specyficznym 
segmentem polskiego rynku finansowego. Tworzą one strumień oszczędności w sposób 
autonomiczny, nie zaś w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie ze strony podmiotów po
szukujących kapitału, co powoduje realną groźbę powstania oszczędności, które może 
być trudno zagospodarować na rynku krajowym. 

Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że w warunkach silnych ograniczeń prawnych swo
body działalności inwestycyjnej mogą być one inwestowane w sposób nieefektywny, co 
może prowadzić w rezultacie do wystąpienia efektu bąbla spekulacyjnego. 

"Wykres 4. Portfel akcyjny i udział OFE w rynku akcji w latach 2003-10 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

udział w free float ^K udział w kapitalizacji (%) —» wartość akcji w portfelu OFE (mld zł) 

Źródło: KNUiFE 
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Tabela 7. Popyt OFE na instrumenty udziałowe narastająco w latach 2004-10 (w mld) 

Rok 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Wariant pesymistyczny 

25% akcji 
w aktywach 

15,2 

18,9 

22,6 

25,8 

29,3 

32,9 

36,7 

35% akcji 
w aktywach 

21,2 

26,5 

31,6 

36,2 

41,0 

46,1 

51,4 

Wariant realistyczny 

25% akcji 
w aktywach 

15,7 

19,9 

24,2 

28,1 

32,4 

37,0 

42,0 

35% akcji 
w aktywach 

21,9 

27,8 

33,8 

39,4 

45,4 

51,8 

58,8 

Wariant optymistyczny 

25% akcji 
w aktywach 

16,2 

20,9 

25,7 

30,4 

35,6 

41,2 

47,4 

35% akcji 
w aktywach 

22,7 

29,2 

36,0 

42,6 

49,8 

57,7 

66,3 

Źródło: KNUiFE 

Możliwość ta wydaje się szczególnie prawdopodobna na rynku akcji. Wynika to z relatyw
nie małej ich podaży mierzonej freefloat. Szybko rosnące aktywa OFE lokowane w akcje 
w sposób długookresowy dodatkowo pomniejszają dostępną podaż. 

Znaczna skala prywatyzacji za pośrednictwem giełdy oraz duża liczba ofert kierowa
nych bezpośrednio do OFE mogłyby przyczynić się do ograniczenia ryzyka wystąpienia 
niedostatku podaży na rynku. Jego wystąpienie jest szczególnie prawdopodobne w wy
padku malej dynamiki rozwoju rynku akcji (scenariusz pesymistyczny). Wówczas w roku 
2010 można oczekiwać, że w aktywach OFE znajdzie się cały free float GPW 

Skala popytu na akcje zgłaszana przez OFE zależeć będzie tak od struktury portfeli in
westycyjnych OFE, jak i od tempa wzrostu ich aktywów. Szacuje się, że do roku 2010 łącz
ny popyt zamknie się w graniach 37-66 mld zł. 

W wariancie realistycznym będzie to oznaczać, że blisko 60% portfela akcji wszystkich 
spółek publicznych z GPW znajdzie się w aktywach OFE. Równocześnie ich udział w ka
pitalizacji GPW przekroczy 19,3%. Rynek instrumentów dłużnych nie będzie w tym sa
mym stopniu narażony na ryzyko powstania bąbla spekulacyjnego jak rynek akcji. Wynika 
to z jego znacznie większej głębokości. W latach 2003-10 pozostanie on nadal wyraźnie 
zdominowany przez skarbowe papiery wartościowe, których udział w rynku papierów 
dłużnych zmniejszy się jednak prawdopodobnie z ok. 90% do ok. 80%. 

Wyraźnie szybciej niż rynek skarbowych i komunalnych papierów wartościowych ma 
szanse rozwijać się sektor komercyjnych papierów wartościowych, tak krótkotermino
wych, jak i długoterminowych. Jego rozwój w istotny sposób zależeć będzie przede 
wszystkim od perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. Ta sama uwaga dotyczy rynku li
stów zastawnych, instrumentów szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia otwartych 
funduszy emerytalnych. Mają one szansę na dynamiczny rozwój z uwagi na znaczne po
trzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

Popyt OFE na instrumenty dłużne, w tym zwłaszcza na skarbowe papiery wartościowe, 
wydaje się być zapewniony. Instrumenty te stanowią jednak istotną część portfela wszystkich 
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rodzajów instytucji finansowych. Nabywają je także coraz chętniej inwestorzy indywidu
alni. Może to wywołać niedostatki podaży instrumentów o charakterystykach szczególnie 
pożądanych przez tych inwestorów. Spowoduje to spadek rentowności tych instrumentów. 
Nie pozostanie to bez negatywnego wpływu na wyniki inwestycyjne OFE i tym samym mo
że ujemnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Według szacunków 
KNUiFE popyt OFE na instrumenty dłużne w 2010 r. może wynieść od 90-100 mld zł 
wwariancie realistycznym i nawet 113-133 mld zł w wariancie optymistycznym. Oznacza to tym 
samym, że inwestycje OFE obejmą ponad 20% tego segmentu rynku finansowego. 

FUNDUSZE EMERYTALNE A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI. 
PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA 

W dotychczasowej analizie związek funduszy emerytalnych z procesami rozwoju gospo
darczego traktowano przez pryzmat modelu linearnego, który opierał się na przyjęciu 
uproszczonego obrazu oddziaływania tych instytucji na akumulację oszczędności spo
łecznych, a następnie poprzez procesy inwestycyjne na rynkach finansowych na finanso
waniu potrzeb gospodarki. Równocześnie podkreślony został fakt, że tego rodzaju związek 
nie występuje w wypadku repartycyjnej części systemu emerytalnego. Tam bowiem ZUS 
nie gromadzi fizycznie przekazywanych doń składek, a jedynie dokonuje księgowej reje
stracji ich wpływu i w związku z tym nie pojawia się jako inwestor na rynku finansowym. 
Jest on po prostu zwykłym międzypokoleniowym wehikułem przepływowym, który pobie
rając składki emerytalne stosuje je do finansowania wypłaty należnych świadczeń emery
talnych. Pobór dotyczy przy tym pokolenia pracującego, zaś świadczenia pokolenia już od
poczywającego. Ewentualny niedobór lub nadwyżka składek emerytalnych w stosunku do 
wypłat emerytalnych jest uzupełniana lub przejmowana przez budżet. W ten sposób część 
repartycyjna systemu emerytalnego jawi się jako obciążenie procesów rozwojowych, zaś 
kapitałowa reprezentowana przez fundusze emerytalne jako ich wsparcie (wykres 7). 
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Spróbujmy obecnie nieco przybliżyć ten uproszczony obraz do realiów Polski. Zauwa
żymy przede wszystkim, że w aktualnych rozwiązaniach, w okresie „przekuwania" stare
go systemu finansowania systemu emerytalnego na nowy, fundusze emerytalne zasilane 
są częścią składki, która w istocie rzeczy stanowi utracone bieżące wpływy ZUS. W ten 
sposób tworzą one dodatkowe obciążenia dla budżetu państwa, który musi zwiększyć 
skalę dotacji dla systemu emerytalnego. Tylko w latach 1999-2003 do OFE przekazano 
w formie składek 38,4 mld zł. Efektywnie oznaczało to zwiększenie w tym czasie deficy
tu budżetu państwa o tę właśnie wielkość. O tym, z jaką skalą problemu mamy do czy
nienia, niech świadczy fakt, że składki odprowadzane na fundusze emerytalne w okresie 
2004-10 stanowić będą około 6-7% ogółu wydatków budżetowych. Równocześnie stano
wią one ponad trzecią część prognozowanego deficytu budżetowego w tym samym okre
sie. Jest to skutek przyjęcia szybkiej ścieżki przebudowy systemu emerytalnego zapropo
nowanej w 1998 r. Dzisiaj można się zastanowić czy nie była ona zbyt ambitna jak na 
możliwości polskiej gospodarki. 

Tabela 8. Obciążenie budżetu państwa składkami na rzecz OFE 

Rok 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004a 

2005a 

2006a 

2007a 

2008a 

2009a 

składki +zadtużenie 
razem 
(mln zt) 

2 285 

7 603 

8 706 

9 654 

10 654 

15 082 

15 864 

16 723 

14 404 

15310 

16 244 

% deficytu 

18,3 

49,4 

26,9 

24,2 

27,5 

34,5 

34,9 

37,3 

32,0 

34,8 

36,0 

% dochodów 
budżetu państwa 

1,8 

5,5 

6,2 

6,7 

6,8 

9,2 

9,2 

9,1 
7,4 

7,5 

7,5 

% wydatków 
budżetu 

1,7 

5,0 

5,0 

5,2 

5,5 

7,3 

6,9 

7,3 

6,0 

6,2 

6,2 

"' Szacunek 
Źródto: KNUiFE 

Wysokie przekazy składek emerytalnych na rzecz OFE oznaczają zwiększenie potrzeb 
finansowych budżetu i jego większą obecność na rynkach finansowych (tabela 8). Wypy
cha to tym samym z rynku finansowego, zgodnie ze znanymi mechanizmami, inwesto
rów z sektora komercyjnego i może negatywnie oddziaływać na procesy inwestycyjne 
w gospodarce. Co jeszcze bardziej ciekawe, w tym „procederze" uczestniczą też aktyw
nie same OFE, których portfele inwestycyjne przeciętnie w około 2h składają się ze skar
bowych papierów dłużnych. Dochodzi więc do paradoksalnej sytuacji, w której zasoby 
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OFE powstałe kosztem budżetu służą w lwiej część finansowaniu deficytu budżetowego, 
miast służyć celom inwestycyjnym. 

Zmiana tej sytuacji wymagać może zarówno działań regulacyjnych, jak i innych stosow
nych posunięć makroekonomicznych. Nie ułatwia rozwiązania tego problemu rachitycz
ny rynek instrumentów dłużnych, a zwłaszcza udziałowych przedsiębiorstw. W tym ostat
nim przypadku realnym zagrożeniem jest wystąpienie zjawiska bąbla spekulacyjnego 
wskutek niewielkiej podaży instrumentów tego rodzaju wobec potencjału inwestycyjne
go OFE, a równocześnie wskutek poważnego ograniczenia możliwości dokonywania in
westycji zagranicznych. W tej ostatniej kwestii, jak się wydaje, autonomia naszych decy
zji będzie w coraz większym stopniu ograniczona przez rozstrzygnięcia zapadające 
w Unii Europejskiej, która coraz silniej zaczyna poddawać wspólnym regulacjom seg
menty funduszy emerytalnych. 

Rosnące znacznie OFE wśród inwestorów na rynku akcji powoduje rosnący wpływ tych 
instytucji na decyzje rozwojowe podejmowane w przedsiębiorstwach. Z jednej strony po
rządkuje to ich standardy raportowania i zarządzania, stwarzając lepsze środowisko dla 
absorpcji innych inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Z drugiej jednakże strony wikła 
coraz silniej OFE w bieżące procesy zarządcze, rodząc coraz większą groźbę wystąpienia 
hazardu moralnego, a także odciągając OFE od ich głównych obszarów kompetencji. 
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Załącznik statystyczny 

Tabela 1. PTE i OFE działając w Polsce w 2003 r. 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Nazwa OFE 

AIG OFE 

Bankowy OFE 

Credit Suisse 
Life&Pensions OFE 

Commercial Union OFE 

BPH CU WBK 

Ergo Hestia OFE 

ING Nationale-
Nederlanden Polska OFg 

OFE Allianz Polska 

OFE DOM 

OFE Kredyt Banku 

OFE Pocztylion 

OFE Polsat 

OFE PZU Złota Jesień 

OFE Sampo 

OFE Skarbiec-Emerytura 

Pekao OFE 

Generali OFE 

Nazwa PTE 

AIG PTE S A 

PKO/Handlowy PTE S.A. 

Credit Suisse Life&Pensions PTE 

S.A. 

Commercial Union PTE BPH CU 

WBK S A 

PTE Ergo Hestia S.A. 

ING Nationale-Nederlanden Polska 
PTE S A 

PTE Allianz Polska S.A. 

PTE DOM S A 

PTE Kredyt Banku S.A. 

Poczta Polska - Cardif 

(Grupa BMPPari bas) 

-ARKA-INVESCOPTES.A. 

PTE Polsat SA 

PTE PZU S A 

Sampo PTE S.A. 

PTE Skarbiec-Emerytura S.A. 

Pekao Pioneer PTE SA 

Generali PTE S.A. 

Akcjonariusze 

ALICO (USA) - 50% 

Amplico Life S.A. (Polska) - 50% 

PKO BP S.A. (Polska) -100% 

Winterthur Life Insurance Company (Szwajcaria) - 70% 

EBOiR (Wlk.Brytania) - 30% 

CU Tow. Ubezp. na Zycie S.A. (Polska) - 50% 

CGU Intern. Insurance pic (Wlk.Brytania) - 30% 

BPH SA(Polska) -10% 

Bank Zachodni WBK S.A.(Polska) -10% 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. -100% 

ING Continental Europe Holdings BV (Holandia) - 80% 

ING Bank Śląski S.A. (Polska)-20% 

TU Allianz Polska S.A. (Polska) - 5828% 

Allianz Aktiengesellschaft (Niemcy) - 41,72% 

TUiR Warta S.A. (Polska) -50% 

Kulczyk Holding S.A. (Polska) - 50% 

KREDYT BANK S.A. -100% 

PPUP Poczta Polska (Polska) - 39,34% 

Cardif S.A. (Francja)-33,60 

Anwescap PLC (Wlk.Brytania) - 23,06% 

Konferencja Episkopatu Polski (Polska) - 4% 

Telewizja Polsat S.A. - 37,80% 

Polsat Media S.A. - 39,53% 

lnvest-Bank SA -19,84% 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o - 2,83% 

PZU Życie SA(Polska) -100% 

Sampo pic z siedzibą w Turku -100% 

BRE Bank S.A. (Polska) -100% 

Bank Pekao S.A.(Polska) - 65% 

Pioneer Global Asset Management S.pA (Włochy) -35% 

Generali Holding Vienna AG -100% 

Źródło: KNUiFE 
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Tabela 7. Wyniki inwestycyjne OFE 2000-03 

Przeciętna roczna stopa zwrotu OFE 

Wskaźniki inflacji (CPI) 

Stopa referencyjna NBP 

12 miesięczny depozyt bankowy 

52 tygodniowe bony skarbowe 

Zmiany WIG 

Zmiany WIG 20 

Indeks zwrotu obligacji krajowych 

2000 r. 

13,1% 

8,6% 

16,5% 

13,1% 

15,8% 

-1,3% 

1,5% 

9,4% 

2001 r. 

7,3% 

3,7% 

19,0% 

15,0% 

17,3% 

- 22,0% 

- 33,5% 

24,7% 

2002 r. 

13,6% 

0,9% 

11,5% 

8,0% 

10,8% 

3,2% 

- 2,7% 

20,0% 









ROZDZIAŁ XVI 

Adam K. Prokopowicz 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRAWNE JAKO INSTRUMENT OGRANICZANIA 
WĄSKICH GARDEŁ INFRASTRUKTURALNYCH 

NISKI POZIOM ROZWOJU INFRASTRUKTURY STANOWI POWAŻNA BARIERĘ 
ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Słabo rozwinięta infrastruktura stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających 
rozwój gospodarczy i inwestycje zagraniczne w Polsce. W programie Infrastruktura -
klucz do rozwoju, stanowiącym integralną część strategii gospodarczej rządu do 2005 r., 
uznano, że: 
a) stan infrastruktury jest jednym z najważniejszych kryteriów poziomu rozwoju spo

łeczno-gospodarczego i istotnym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu docho
du narodowego; 

b) budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna w bez
pośredni sposób wpływają na jakość życia ludności, a zarazem są to kluczowe dziedzi
ny gospodarki narodowej, których rozwój tworzy stabilne miejsca pracy i stymuluje 
wzrost w innych sektorach gospodarki. 

Ponadto przyznano, że infrastruktura jest jedną z tych dziedzin gospodarki, gdzie za
niedbania są szczególnie widoczne. W budownictwie mieszkaniowym podaż nowych 
mieszkań utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, jakość polskiej infrastruktury 
transportowej, w tym przede wszystkim sieci dróg i autostrad, stanowiła coraz poważ
niejszą barierę rozwoju kraju, zwłaszcza w kontekście aspiracji europejskich. Stan infra
struktury w zakresie łączności uznano również za niezadowalający. Rząd zaprezentował 
program, u którego podłoża stanęła determinacja do traktowania rozwoju infrastruktury 
jako jednej z najważniejszych dźwigni rozwoju gospodarczego. 

Niestety, do 2004 r. udało się wdrożyć tylko niektóre elementy programu. W rezultacie 
dystans między krajami Unii Europejskiej (UE) a Polską w zakresie infrastruktury po
głębił się. Jednym z czynników, który wpłynął na wolniejszy niż zakładano rozwój infra
struktury, było zbyt powolne włączanie kapitału prywatnego do rozwoju infrastruktury. 
Przejawia się to między innymi w powolnym rozwoju inicjatyw partnerstwa publiczno-
-prywatnego (PP-P). 

Analiza obecnej sytuacji pozwala na wysunięcie tezy, że zły stan infrastruktury stanowi 
jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą barierę w zapewnieniu szybkiego wzro
stu gospodarczego Polski. Bez znacznego przyspieszenia rozwoju infrastruktury Polska 
nie będzie mogła w pełni wykorzystać efektów, jakie mogłyby zostać odniesione w wyni
ku integracji gospodarczej z innymi krajami UE, nie będzie mogła także uzyskać szyb
kiego tempa rozwoju gospodarczego. Konieczne jest zatem wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i prawnych, które stworzą możliwości 
znacznego przyspieszenia rozwoju infrastruktury Polski. 

Głównym ograniczeniem w zakresie rozwoju infrastruktury w Polsce jest brak nie
zbędnych funduszy publicznych na projekty inwestycyjne zarówno na szczeblu centralnym 
(budżet państwa), jak i regionalnym (budżety samorządów wojewódzkich). Dyskusja 
o możliwości rozwoju infrastruktury jest więc w dużej mierze dyskusją dotycząca najważ
niejszych elementów reformy finansów publicznych. Gdyby reformy tej nie odkładano 
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przez wiele lat i gdyby była ona realizowana zgodnie z główną linią programową Progra
mu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej zapewne dzisiaj budżet państwa byłby w stanie 
finansować znacznie więcej programów infrastrukturalnych. 

Zastosowanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego na szerszą skalę daje prze
to szansę przyspieszenia rozwoju infrastruktury - i to mimo ograniczeń budżetowych -
poprzez stworzenie możliwości większego wykorzystania kapitału prywatnego w finanso
waniu projektów infrastrukturalnych. 

FINANSOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY W POLSCE 
W NAJBLIŻSZYCH LATACH 

W latach 2004-06 planuje się podjęcie dużej liczby projektów w zakresie infrastruktu
ry. Jako przykład w tabelach 1 i 2 przedstawiono planowane wydatki na infrastrukturę 
transportową z wykorzystaniem środków europejskich. W latach 2004-06 podjęte zosta
ną projekty w zakresie infrastruktury transportowej o wartości około 4 mld€. Z budżetu 
państwa zostanie wyasygnowanych na nie około 670 mln €, a z budżetów samorządów te
rytorialnych około 70 mln €. Planowany udział kapitału prywatnego w tych inwestycjach 
jest minimalny i nie przekracza 12 mln €'. Dane te świadczą o tym, że w Polsce nie wy
korzystuje się środków prywatnych do finansowania inwestycji transportowych. Dla po
równania, ocenia się, że w krajach UE, wartość przedsięwzięć PP-P waha się od 10 do 
15% PKB (Zysnarski 2003). Gdyby podobny udział sektora prywatnego byl w Polsce, to 
inwestycje zrealizowane w tym systemie wyniosłyby około 10 do 15 mld€ rocznie. 

PARTNERSTWO PUBUCZNO-PRAWNEI JEGO ROLA W ROZWOJU GOSPODARCZYM POLSKI 

W literaturze znaleźć można wiele definicji partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Na podstawie ich analizy do naszych potrzeb określono następujące podstawowe elemen
ty tego mechanizmu finansowania i organizacji inwestycji (Wytyczne 2003, s. 4—9,13-21): 
a) jest to forma długookresowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy 

świadczeniu określonych usług; 
b) cechą charakterystyczną rozwiązania jest to, że służy ono zarówno celom komercyj

nym, jak i społecznym; 
c) celem PP-P jest odniesienie obopólnych korzyści przez sektor prywatny i publiczny 

(Raport 2002, s. 10-35). 
W projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 18 II 2004 r. PP-P zdefinio

wano jako opartą na umowie o współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego, 
służącą realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny poniesie lub 
zorganizuje, w całości lub w znacznej części, nakład finansowy na wykonanie konkretne
go przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. Przez umowę o PP-P partner 
prywatny zobowiązuje się wobec podmiotu publicznego do wykonania konkretnego 
przedsięwzięcia za zapłatą lub wynagrodzeniem w innej formie. Umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym może przewidywać nałożenie na partnera prywatnego odpowie
dzialności za przestrzeganie standardów świadczonych usług i zasad funkcjonowania 
obiektów lub urządzeń. 

Przygotowanie projektu ustawy o PP-P, który określa podstawowe definicje i zakres tej 
formy współpracy należy ocenić pozytywnie. Stanowi on potwierdzenie znaczenia PP-P 

1 Według stanu na 15 III 2004 r. 
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w rozwoju gospodarczym Polski, a zwłaszcza jej infrastruktury. Mówiono o tym już w III 2003 r. 
w Programie Naprawy Finansów Rzeczypospolitej. 

Główną przesłanką nawiązywania stosunków publiczno-prywatnych jest odniesienie 
korzyści z tej współpracy. W projekcie polskiej ustawy o partnerstwie publiczno-prywa-
tnym stwierdzono, że PP-P może stanowić formę realizacji określonego przedsięwzięcia 
jedynie w wypadku, gdy forma ta przynosi korzyści dla interesu publicznego przeważają
ce w stosunku do korzyści związanych z innymi sposobami wykonania tego przedsięwzię
cia lub zadania publicznego. 

Poza typowymi korzyściami z zastosowania partnerstwa publicznego wymienianymi 
w literaturze takimi, jak obniżenie kosztu projektu, podniesienie jego jakości czy skróce
nie okresu realizacji inwestycji, wdrożenie koncepcji PP-P w Polsce może stać się jednym 
z najważniejszych instrumentów zapewnienia większych środków na rozwój infrastruk
tury, a tym samym przynajmniej częściowej eliminacji tego „wąskiego gardła" rozwoju 
gospodarczego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji poważnego kryzysu pol
skiego systemu finansów publicznych. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest często stosowanym rozwiązaniem w projektach 
infrastrukturalnych zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i wielu innych krajach 
zarówno wysoko rozwiniętych, jak i mniej gospodarczo zaawansowanych. W oparciu o do
świadczenia innych krajów można wysnuć kilka ważnych wniosków dotyczących warun
ków niezbędnych do szerszego zastosowania PP-P w Polsce. Analiza doświadczeń świa
towych wskazuje na to, że w celu umożliwienia szerszego zastosowania rozwiązań PP-P 
konieczne jest jednoczesne spełnienie następujących warunków: 
a) stworzenie odpowiednich i stabilnych ram prawnych dla tego rodzaju przedsięwzięć; 
b) wdrożenie odpowiedniej polityki rządu popierającej rozwiązania publiczno-

prywatne; 
c) stworzenie pozytywnego klimatu i zainteresowania PP-P na szczeblu regionalnym i lo

kalnym; 
d) stworzenie stabilnych rozwiązań finansowych, podatkowych i organizacyjnych, które 

sprzyjałyby zwiększeniu zainteresowania sektora prywatnego współpracą z sektorem 
publicznym w procesach inwestycyjnych. 

Ocena sytuacji występującej w tym zakresie w Polsce prowadzi do wniosku, że żaden 
z powyższych warunków nie został jeszcze w pełni spełniony. Wciąż brakuje odpowied
nich uregulowań prawnych. Nie podjęto także działań mających za zadanie stworzenie 
pozytywnego klimatu wobec przedsięwzięć PP-P. 

Dlatego też pozytywnie należy ocenić inicjatywę Ministerstwa Infrastruktury, które 
stworzyło wyspecjalizowaną profesjonalną jednostkę ds. PP-P zajmującą się całokształ
tem problematyki współpracy sektora publicznego i prywatnego w projektach infrastruk
turalnych. 

Działalność tej jednostki należy zintensyfikować, zwłaszcza w zakresie przekazywania 
informacji i budowania pozytywnego klimatu wobec PP-P na szczeblu lokalnym. Jest to 
szczególnie ważne dlatego, że o ile projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym uzy
skały znaczące fundusze z budżetu centralnego i UE, o tyle środki publiczne dostępne 
na infrastrukturalne inwestycje lokalne i regionalne są zdecydowanie niewystarczające. 
Rozwój PP-P może stanowić istotne źródło środków dla tych projektów. 

Ma to bardzo ważne znaczenie dla zapewnienia spójnego rozwoju infrastruktury 
w Polsce. 

Bez odpowiedniej koordynacji rozwoju infrastruktury na szczeblu centralnym i lokal
nym, efektywność inwestycji w obu obszarach zostanie znacznie zmniejszona. Jednocześnie 
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brak odpowiedniej informacji, kadry i zrozumienia procesów PP-P w wielu regionach 
Polski w dużym stopniu utrudnia wdrożenie tego systemu i pozyskanie znacznych fun
duszy prywatnych. 

Współpraca w ramach PP-P może przybierać różne formy w zależności od uzgodnień 
stron (prywatnej i publicznej), między innymi na temat następujących elementów wza
jemnych stosunków: 
a) podziału ryzyka związanego z przedsięwzięciem, 
b) podziału nakładów, 
c) podziału korzyści. 

W literaturze wymienia się rożne formy współpracy sektora prywatnego i publiczne
go, w zależności od stopnia udziału sektora prywatnego. Na przykład w zakresie 
świadczenia usług komunalnych mówi się o kilku formach takiej współpracy, a miano
wicie: 
a) komercjalizacji i korporatyzacji usług, 
b) kontraktacji usług, 
c) kontraktach menadżerskich, 
d) umowach dzierżawy, 
e) koncesjonowaniu (włączając w to różne formy umów koncesyjnych, na przykład tzw. 

BOT {Build-Operate-Transfer, tzn: buduj-eksploatuj-przekaż)2, 
f) własności prywatnej (np. spółki z kapitałem mieszanym, prywatyzacja usług komunal

nych, tworzenie nowych podmiotów z całkowitym lub częściowym udziałem prywat
nym itp.). 

FINANSOWANIE BUDOWY DRÓG I AUTOSTRAD 

Rozważmy teraz kwestię praktycznego zastosowania PP-P jako instrumentu przyspie
szenia rozwoju infrastruktury w odniesieniu do budowy dróg i autostrad w Polsce. Wybór 
tego sektora infrastruktury jako przykładu do oceny możliwości wdrożenia PP-P jest uza
sadniony tym, że: 
a) rozwój systemu dróg i autostrad w Polsce postępuje znacznie wolniej niż zakładano, 

co negatywnie wpływa na konkurencyjność całej gospodarki; 
b) istnieją duże możliwości większego zaangażowania kapitału prywatnego w osiągnięciu 

celów programu budowy dróg i autostrad w Polsce tak, jak to ma miejsce w wielu in
nych krajach; 

c) istnieją znaczne możliwości eliminacji tego ograniczenia poprzez wykorzystanie do
świadczeń innych krajów w warunkach polskich. 

d) istnieje pilna konieczność pełnego przystosowania polskiego systemu dróg do wymo
gów UE (np. w zakresie norm dopuszczalnego nacisku na oś, który w krajach UE wy
nosi 11,5 ton). 

Budowa systemów dróg i autostrad finansowana jest na świecie z kilku źródeł. Po pierw
sze, z podatków drogowych lub paliwowych. W wielu krajach, podatki te są przedmiotem 
głosowania obywateli danego stanu czy regionu, którzy opowiadają się za ich przyjęciem 
lub odrzuceniem. Taki system jest bardzo rozpowszechniony na przykład w Stanach Zjed
noczonych, gdzie prawie każdy stan wprowadził w ostatnich 10 latach specjalne podatki 
paliwowe. Cechą charakterystyczną tych rozwiązań jest to, że środki z podatków mogą być 
2 Istnieje wiele rodzajów umów typu BOT, na przykład BOOT (Build-Own-Operate-Transfer); BOO (Build-

Own-Operate); ROT (Refurbish-Operate-Transfer). Więcej na ten temat zob: „BOT (Buduj-Eksploatuj-
Przekaż). Poradnik", Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999. 
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przeznaczone wyłącznie na budowę sieci dróg. Gromadzone są one na specjalnych ra
chunkach budżetowych w ramach tzw. funduszy transportowych {transportation trust 
funds). Po drugie, opłat drogowych przyjmujących różne formy (winiety, opłata rejestra
cyjna itp.). Po trzecie, dotacji budżetowych (zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokal
nym, chociaż przeważająca jest tendencja do finansowania budowy dróg i autostrad ze 
środków budżetu centralnego). 

W Polsce rozważano na przestrzeni ostatnich lat kilka form finansowania infrastruktu
ry drogowej. W związku z brakiem wystarczających środków budżetowych w ustawie 
o autostradach płatnych wprowadzonej w 1994 r. założono finansowanie autostrad wy
łącznie przez kapitał prywatny (krajowy i zagraniczny). Pierwsze koncesje na mocy tej 
ustawy zostały wydane w 1997 r. Na podstawie tamtych przepisów, rozpoczęto realizacje 
dwóch autostrad w systemie PP-P, a mianowicie: A-2 (Konin-Nowy Tomyśl) oraz A-4 
(Katowice-Kraków). 

Założenie, że wszystkie autostrady mogą być w całości sfinansowane wyłącznie przez 
kapitał prywatny, bez udziału państwa, okazały się jednak nierealne. Pierwsze doświad
czenia wykazały mankamenty i braki tego rozwiązania wynikające przede wszystkim 
z niedopracowania reguł finansowych, co przyczyniło się między innymi do nadmierne
go przedłużania się procesu przygotowania projektów i odsunięcia w czasie momentu 
rozpoczęcia budowy. 

W 2002 r. zaproponowano, w ramach programu Infrastruktura - klucz do rozwoju, mo
dyfikację zasad finansowania, budowy i eksploatacji dróg i autostrad poprzez wykorzysta
nie winiet jako źródła finansowania oraz dodatkowego zasilania Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKA). Ustawa ta nie została jednakże zaakceptowana 
przez Sejm RP w marcu 2003 r. Wobec tego konieczne było rozważenie jednego z dwóch 
alternatywnych działań. Pierwsze to kontynuacja programu budowy dróg w oparciu ist
niejący wówczas stan prawny i wykorzystanie do finansowania autostrad już istniejących 
danin przewidzianych ustawowo. Drugie to zmiana ustawy i wprowadzenie innej daniny 
lub opłaty, która stworzyłyby podstawy finansowe do kontynuacji programu budowy auto
strad i dróg. Przyjęto drugie rozwiązanie, co spowodowało konieczność szeregu działań 
legislacyjnych i nie przyczyniło się do przyspieszenia wdrażania programu budowy dróg 
i autostrad. 

Przyjętą strategię można wytłumaczyć tym, że przewidziane w ustawach daniny na roz
wój dróg i autostrad były wykorzystywane również na inne cele. Wiązało się to z bardzo 
trudną sytuacją budżetu państwa będącą wynikiem braku reform systemu finansów pu
blicznych. Na przykład tylko część akcyzy paliwowej przeznaczana była na potrzeby in
westycji drogowych. A zatem zamiast w jednoznaczny sposób wykorzystywać podatki pa
liwowe na budowę dróg, przyjęto opcję, w której przeznaczano na ten cel tylko część tych 
środków, a resztę niezbędnych funduszy postanowiono uzyskać z dodatkowego podatku 
(opłaty). Taki system jest nieprzejrzysty i niezrozumiały dla społeczeństwa. Dlatego uni
ka się podobnych rozwiązań w większości wysoko rozwiniętych państw. 

W listopadzie 2003 r. przyjęto ustawę o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu 
Drogowym. Podstawowym źródłem zasilania programu budowy autostrad stała się opła
ta paliwowa nałożona na producentów paliwa. Przychody z tej opłaty przekazywane są po
przez Izby Celne do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) utworzonego w Banku Go
spodarstwa Krajowego. Takie rozwiązanie miało ograniczyć wpływ tej nowej daniny na 
koszty transportu drogowego. Zakładano, że wobec istniejącego konkurencyjnego rynku 
paliw producenci nie będą w stanie przenieść tego nowego kosztu na ostatecznego kon
sumenta. Pierwsze badania rynku nie w pełni potwierdzają to założenie. Warto jednak 
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poczekać z ostatecznymi wnioskami do końca 2004 r., kiedy będą znane dane za nieco 
dłuższy okres. 

Program budowy autostrad w Polsce musi być realizowany z uwzględnieniem ograni
czenia środków budżetowych. System finansów publicznych w Polsce nie jest w stanie 
zapewnić odpowiednich środków na ten cel. Doświadczenia innych krajów pozwalają 
jednak na postawienie tezy, że nawet w sytuacji ograniczonych środków publicznych 
możliwe jest kontynuowanie programu budowy autostrad. Aby osiągnąć ten cel, ko
nieczne jest podjęcie strategicznej decyzji w kwestii, czy autostrady mają być płatne czy 
też bezpłatne. 

Kraje leżące w północnej Europie opowiedziały się za autostradami bezpłatnymi, nato
miast kraje południowej Europy wdrożyły model autostrad płatnych. Ocena przesłanek 
tych decyzji prowadzi do wniosku, że w Polsce jedynym rozwiązaniem jest rozbudowa au
tostrad płatnych. Wynika to z tego, że w sytuacji kryzysu finansów publicznych budżet 
państwa nie jest w stanie samodzielnie wygospodarować odpowiednich środków na sfi
nansowanie programu budowy autostrad. Jednocześnie możliwości uzyskania dodatko
wych przychodów z podatków są bardzo małe. Konieczne jest zatem intensywne wyko
rzystanie kapitału prywatnego, który zaangażuje swoje środki w ten program. Źródłem 
przychodów sektora prywatnego będą opłaty za korzystanie z autostrad (Marcon 1999). 

Opłaty za przejazd autostradą stanowią niepopularny koszt dla użytkowników w kraju, 
w którym system ten jest wprowadzany po raz pierwszy i mogą powodować sprzeciwy 
społeczne lub przeniesienie dużej części ruchu na drogi bezpłatne. Badania ruchu na 
istniejących w Polsce odcinkach autostrad płatnych wskazują na stosunkowo niewielki 
spadek ruchu na płatnych odcinkach w początkowym okresie eksploatacji i jego wzrost 
do planowanych wielkości w latach następnych. Tak stało się na przykład w przypadku au
tostrady A4. Doświadczenia w innych krajach wskazują na to, że kierowcy są skłonni za
akceptować ten system pod warunkiem, że pieniądze będą skierowane na budowę auto
strad oraz widoczne będą wyniki wdrożenia programu. Dlatego istnieje konieczność 
stworzenia przejrzystego systemu wykorzystywania podatków i opłat drogowych na roz
wój autostrad i dróg. 

W Polsce zgodnie z obowiązującym aktualnie porządkiem prawnym zastosowanie mo
gą znaleźć dwa systemy finansowania rozwoju dróg i autostrad - tradycyjny lub partner
stwo publiczno-prywatne. Wykresy 1 i 2 pokazują schemat obydwu systemów finansowa
nia budowy autostrad. W systemie PP-P Skarb Państwa udziela gwarancji na częściowe 
finansowanie (w przytoczonym przykładzie 40%) nie dokonując żadnych rzeczywistych 
wydatków. Gwarancja Skarbu Państwa obejmuje również odsetki od kredytu zaciągnięte
go w Europejskim Banki Inwestycyjnym (EBI), a więc jest większa od zaciągniętego kre
dytu, ale tylko w części jest księgowana jako dług publiczny. W wypadku finansowania 
metodą tradycyjną, całość zaciągniętego długu liczyłaby się do długu publicznego. Mato 
szczególne znaczenie w trudnej sytuacji finansów publicznych. 

Oba sposoby mają swoje wady i zalety. W systemie tradycyjnym całość projektu finan
sowana jest ze środków budżetu państwa i innych środków publicznych oraz ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej (ISPA, PHARE), a także ze środków uzyskanych przez 
państwo z międzynarodowych instytucji finansowych (MIF). Do głównych cech tego sys
temu można zaliczyć to, że: 
a) budowę można rozpocząć szybko mając zapewniona tylko część środków na finanso

wani; 
b) często okres budowy jest dłuższy ze względu na braki środków na dokończenie bu

dowy; 
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Wykres 1: Tradycyjny system finansowania budowy dróg i autostrad 

Wykres 2. System PPP 

Uwaga: Liczby oznaczają założony udział poszczególnych podmiotów w finansowaniu projektu 

c) całość finansowania musi pochodzić z budżetu państwa lub użycia środków publicz
nych obciążających budżet państwa (np. kredyty zaciągane przez Skarb Państwa, któ
re zaliczane są w całości do długu publicznego). 
Z kolei w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego prywatny inwestor lub grupa in

westorów tworzą tzw. SPV (Special Purpose Vehicle) czyli spółkę celową. SPV zawiera 
umowę koncesyjną z rządem. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych, prywat
nych lub publicznych właścicieli SPV, oraz przez kredyty z banków komercyjnych na pod
stawie umowy z SPV. Projekt może być współfinansowany przez MIF (Międzynarodowe 
Instytucje Finansowe takie jak, EBI, EBOR, Bank Światowy itp.) w oparciu o gwarancje 
Skarbu Państwa lub z udziałem wsparcia z KFD. Mimo bardzo trudnej sytuacji na polu 
finansów publicznych istnieje pula gwarancji Skarbu Państwa, które mogłyby być wyko
rzystane na ten cel. 
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Wykresy 3-5 pokazują możliwości finansowania projektów autostradowych z wykorzy
staniem PP-P w trzech wariantach. W wariancie pierwszym pokazano typowy projekt 
PP-P, w którym wpływy z opłat za korzystanie z autostrady mogą być w krótkim okresie 
niewystarczające dla pokrycia kosztów, co powoduje przejściowy deficyt gotówkowy zni
kający z upływem czasu. Wariant drugi pokazuje, że przy wykorzystaniu środków euro
pejskich można uniknąć powstania deficytu gotówkowego. Udział środków pomocowych 
w pokryciu części kosztów projektów realizowanych systemem PP-P zapewnia szybsze 
osiągnięcie równowagi wydatków i przychodów. Wariant trzeci przedstawia inne przykła
dowe rozwiązanie, jakim jest sfinansowanie przedsięwzięcia PP-P przy wykorzystaniu 
kredytu którejś z MIF (Międzynarodowych Instytucji Finansowych) z wykorzystaniem 
tzw. baloon payment tzn. spłaty pożyczki w określonym odłożonym w czasie terminie. 
W każdym z tych wariantów w długim okresie opłaty za użytkowanie autostrady pokryją 
koszty jej budowy. 

Do głównych cech systemu PP-P należy zaliczyć: 
a) bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych państwa po

przez możliwość zaangażowania ich państwa w większą liczbę projektów niż ma to 
miejsce w systemie tradycyjnym co wynika to z faktu, że w systemie PP-P środki pu
bliczne stanowią jedynie część (obok finansowania prywatnego) środków wykorzysty
wanych do wykonania danego projektu; 

b) znacznie mniejsze zadłużenie publiczne niż w wypadku projektów finansowanych 
w całości przez państwo; 

c) większą efektywność wykorzystania środków poprzez udział MIF i banków w ocenie 
i przygotowaniu projektów oraz w kontroli wykorzystania środków. 

Przeniesienie części ryzyka związanego z realizacją programu z sektora publicznego na 
sektor prywatny i banki, na przykład, ryzyko mniejszych niż zakładano przychodów z eks
ploatacji autostrady często ponosi wyłącznie koncesjonariusz, a nie jak w projektach fi
nansowanych tradycyjnie rząd. 

Proces przygotowania inwestycji PP-P może być czasami dłuższy niż w systemie trady
cyjnym, ze względu na kompleksowy charakter tego rozwiązania i konieczność wynego
cjowania odpowiednich umów z bankami co do sposobu finansowania przez wszystkich 
uczestników przedsięwzięcia. Okres budowy w tym systemie jest wszakże zazwyczaj 
krótszy z uwagi na reżim wykonania wymagany przez nadzór banków finansujących. 
W oparciu o analizę zakończonych projektów można założyć, że okres wykonania projek
tów autostradowych (włączając w to okres ich przygotowania) jest bardzo podobny. 

Koszty pozyskania finansowania w systemie PP-P są zazwyczaj większe niż w systemie 
tradycyjnym, ponieważ sektor publiczny zaciąga pożyczki w międzynarodowych instytu
cjach finansowych taniej niż sektor prywatny. Wyższy koszt kapitału w systemie PP-P jest 
zwykle zrównoważony na etapie budowy niższymi kosztami budowy inwestycji przez sek
tor prywatny, który ma większe doświadczenie praktyczne od sektora publicznego. 
W systemie PP-P sektor prywatny przejmuje koszty budowy, utrzymania i remontówau-
tostrady w ramach posiadanej koncesji. Powoduje to, że budżet Państwa oszczędza fun
dusze, które musiałby przeznaczyć na te cele w systemie tradycyjnym. Można je przeznaczyć 
na utrzymanie innych dróg niepłatnych, które są w gestii GDDKA. lub na zasilenie KFD. 

PP-P nie jest jedynym i niezawodnym panaceum na wszystkie trudności związane z bu
dową autostrad, ale może zdecydowanie przyczynić się do przyspieszenia tempa budowy 
autostrad w Polsce. Z poczynionych obserwacji wynikają wszak między innymi trzy istotne 
wnioski. Po pierwsze, PP-P zarówno w wypadku autostrad, jak i innych projektów infra
strukturalnych jest rozwiązaniem z założenia długookresowym. Należy zatem stworzyć 
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Wykres 3. Finansowanie projektów autostradowych z wykorzystaniem PP-P 
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takie warunki polityczne, ekonomiczne i finansowe, aby kapitał prywatny byl zaintereso
wany tym długookresowym przedsięwzięciem. Szczególnie, dotyczy to odpowiednich 
uregulowań prawnych. W Polsce przez wiele lat brak było odpowiednich uregulowań do
tyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, co stanowiło duże ograniczenie możliwo
ści rozwoju tej formy finansowania inwestycji. Dopiero w 2003 r., w ramach prac nadPro-
gramem Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, podjęto prace nad projektem ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Po drugie, zaangażowanie kapitału prywatnego po
woduje, że projekt może osiągnąć rentowność znacznie wcześniej. Po trzecie, PP-P po
zwala na wykonanie planu budowy autostrad przy wykorzystaniu mniejszych środków 
publicznych lub przyspieszenie rozwoju systemu autostrad przy takim samym zaanga
żowaniu środków publicznych. 

Wykres 5. Finansowanie projektów autostradowych z wykorzystaniem PP-P i zastosowaniem balo-
onpayment dla kredytu uzyskanego z międzynarodowej instytucji finansowej (MIF) 

Źródło: Opracowanie własne 

KONIECZNA KOREKTA SYSTEMU FINANSOWANIA BUDOWY DRÓG I AUTOSTRAD 
W POLSCE 

Konieczne jest skorygowanie obecnego systemu wdrażania programu budowy auto
strad w zakresie jego organizacji w celu zapewnienia pełnego, efektywnego wykorzysta
nia istniejących zasobów i możliwości finansowych zarówno budżetowych, jak i środków 
pomocowych Unii Europejskiej (Fundusz Spójności i fundusze strukturalne). Nie
odzowne jest zatem skupienie prac na kluczowych inwestycjach oraz pełne i efektywne 
wykorzystanie pozabudżetowych możliwości finansowych. W celu osiągnięcia tych celów 
konieczne jest stworzenia takich rozwiązań, które powiązałyby zalety tradycyjnego systemu 
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budowy z systemem PP-P (Prokopowicz 2003). Na taki system składałyby się trzy ele
menty: system tradycyjny, system PP-P oraz Aktywny Krajowy Funduszu Drogowy (KFD) 
ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Proponowany system nazwijmy systemem mieszanym. W jego ramach znaczna część 
projektów byłaby realizowana przez finansowanie prywatne przy minimalnym nakładzie 
środków publicznych oraz jednoczesnym zachowaniu dużej roli sektora publicznego w klu
czowych dla gospodarki kraju inwestycjach. Stworzono by także system motywujący inwe
storów do zakończenia budowy w ciągu 4-5 lat od ich rozpoczęcia (są to z reguły standar
dowe wymogi banków na czas realizacji takich inwestycji). Aktywne włączenia KFD zapew
niłoby udział w programie sektora bankowego jako ważnego elementu wspomagającego 
działania Ministra Infrastruktury i rządu w zakresie budowy autostradAktywny nadzór 
bankowy jest ważnym elementem transakcji PP-P sprzyjającym podniesieniu efektywności 
ekonomicznej, finansowej i terminowości wykonania projektu. Zapewnione zostałoby peł
ne wykorzystanie środków europejskich (lub zmniejszony ciężar finansowy tego programu 
dla budżetu) poprzez uzupełnienie środków publicznych środkami prywatnymi. 

Analiza dotychczasowych procesów inwestycyjnych pozwala na postawienie tezy, że po
przez wdrożenie rozwiązań publiczno-prywatnych i ich połączenie z tradycyjnym syste
mem budowy autostrad możliwe jest przyspieszenie inwestycji autostradowych tak, aby do 
połowy 2006 r. było w budowie około 350-400 km nowych autostrad. Ta ocena bierze pod 
uwagę typowe okresy negocjacyjne dla projektów PP-P w zakresie infrastruktury drogowej. 

Jednym z działań, które mogłoby się przyczynić się do przyspieszenia wdrożenia mie
szanego systemu budowy autostrad, jest bardziej aktywne wykorzystanie Krajowego Fun
duszu Drogowego powołanego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Może to sta
nowić ważny mechanizm zabezpieczenia napływu kapitału prywatnego do projektów 
autostradowych. Umiejętne wykorzystanie KFD umożliwi realizację większej liczby pro
jektów autostradowych przy mniejszym niż miałoby to miejsce przy tradycyjnym finan
sowaniu budowy i eksploatacji autostrad całkowicie ze środków publicznych (budżet 
państwa i kredyty zaciągane przez państwo) zaangażowaniu środków publicznych. Aby to 
osiągnąć, KFD musi stać się jednostką agresywną w zakresie pozyskiwania inwestorów 
prywatnych. Powinna ona mieć dużą samodzielność (ale jednocześnie odpowiedzialność) 
w zakresie współpracy z sektorem prywatnym. Obecne rozwiązania ustawowe w prakty
ce ograniczają rolą KFD do prowadzenia rachunków rozliczeniowych i wykonywania zle
ceń GDDKA Nie jest to prawidłowe, ponieważ ogranicza możliwości wykorzystania ban
ku w przyspieszeniu procesów PP-P. 

Jednym z podstawowych zadań KFD w finansowaniu projektów PP-P byłoby w okresie 
pierwszych lat projektu autostradowego kumulowanie środków finansowych oraz spra
wowanie nadzoru bankowego nad poszczególnymi elementami tego największego pro
gramu inwestycyjnego w Polsce. Mogłoby się to przyczynić do podniesienia efektywności 
wykorzystania zarówno środków publicznych, jak i prywatnych. 

W ciągu pierwszych 2-3 lat wydatki publiczne na projekt realizowany systemem PP-P 
ograniczają się będzie głownie do: 
a) pokrycia kosztów doradców technicznych, prawnych i finansowych; 
b) aktywnego gromadzenia i pozyskiwania środków w KFD na przyszłe wsparcie progra

mu, na przykład poprzez sekurytyzację przyszłych wpływów lub emisję obligacji auto
stradowych przez BGK skierowanych do OFE lub innych inwestorów. 

Poniesienie znaczniejszych wydatków może być konieczne dopiero wtedy, gdy projekty 
realizowane systemem PP-P wejdą w fazę eksploatacji. Następuje to zwykle w czwartym 
lub piątym roku realizacji projektu. 
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W systemie PP-P prywatny inwestor jest zobligowany do zainwestowania własnych 
i pożyczenia dodatkowych środków niezbędnych na budowę autostrady. Poprzez zapew
nienie przez KFD wsparcia finansowego dla projektu PP-P w okresie jego eksploatacji 
(po zakończeniu okresu budowy) fundusz mógłby przyczynić się do zmniejszenia stop
nia ryzyka wynikającego z możliwości mniejszego niż zakładano ruchu pojazdów powo
dującego, że wpływy z opłat za przejazd autostradą nie będą wystarczały na pokrycie 
zobowiązań zgodnie z planem. 

W wyniku zmniejszenia tego ryzyka partnerzy prywatni będą mogli pożyczać środki na 
inwestycje autostradowe realizowane w ramach PP-P na lepszych warunkach. W konse
kwencji koszty takich projektów będą niższe, a partnerzy prywatni będą mogli zaofero
wać większy udział w inwestycji. To z kolei może spowodować uwolnienie niektórych 
środków publicznych na inne cele lub przyspieszenie programu budowy autostrad przy 
takich samych nakładach publicznych. 

Zwiększenie aktywności i roli KFD powinno spowodować wyzwolenie efektu katali
tycznego polegającego na tym, że przy stosunkowo małym zaangażowaniu środków pu
blicznych możliwe byłoby pozyskanie znacznych kwot od inwestorów prywatnych, które 
natychmiast byłyby zainwestowane w przygotowanie inwestycji autostradowych. Przy ta
kim rozwiązaniu każdy uczestnik programu robiłby to, co potrafi najlepiej. BGK zająłby 
się finansowaniem projektów i pozyskiwaniem inwestorów, a GDDKA budowaniem dróg 
i autostrad. 

PODSUMOWANIE 

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury jest warunkiem niezbędnym do dalszego roz
woju gospodarczego Polski. Konieczne będzie podjęcie szybszych i bardziej efektyw
nych niż dotychczas działań w zakresie wdrożenia PP-P. Dotyczy to zarówno tworzenia 
odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających większe zaangażowanie sektora 
prywatnego w projekty infrastrukturalne, jak i rozmaitych działań organizacyjnych, jak 
na przykład uproszczenia formalności niezbędnych do przeprowadzenia takich przed
sięwzięć. 

Konieczna jest też większa aktywność sektora bankowego, a szczególnie Banku Gospo
darstwa Krajowego. Rozwiązania partnerstwa publiczno-prywatnego są jednym z tych 
rozwiązań, które powinny stanowić podstawowy mechanizm rozwoju infrastruktury w wa
runkach niedoboru środków publicznych. Dotyczy to nie tylko autostrad, ale także inwe
stycji komunalnych i w sferze łączności, a także innych gałęzi transportu. 

Rozwój infrastruktury musi stać się celem nie tylko rządu, ale także samorządów 
wojewódzkich. Dlatego też konieczne jest stworzenie pozytywnego klimatu wobec 
przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego tak przez rząd, jak i przez ustawo
dawcę. 

Wszystko to, poprzez korzystny wpływ na ograniczanie stopnia dotkliwości powodowa
nego licznymi wąskimi gardłami infrastrukturalnymi, a z czasem ich sukcesywną likwi
dację, stać się może dodatkowym czynnikiem przyspieszania długookresowego tempa 
wzrostu gospodarczego w Polsce. Z kolei wyższa dynamika rozwojowa zwrotnie zwięk
szać będzie zasoby finansowe, które będą mogły być wykorzystywane na inwestycje infra
strukturalne. W taki oto sposób, miast działającego obecnie negatywnego sprzężenia 
zwrotnego pomiędzy (złym) stanem infrastruktury a (niskim) tempem wzrostu urucho
miona zostać może pozytywna synergia w odniesieniu do poprawy jakości infrastruktury 
i przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. 
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ROZDZIAŁ XVII 

Danuta Gotz-Kozierkiewicz 

POLITYKA FISKALNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY CZŁONKOSTWA 
W UNII EUROPEJSKIEJ 

WPROWADZENIE 

Przed polityką fiskalną w Polsce stoją szczególne wyzwania, zarówno z uwagi na kry
tyczny stan finansów publicznych w ostatnich latach, jak i akcesję do Unii Europejskiej 
(UE). Funkcjonowanie polskiej gospodarki w strukturach unijnych, z perspektywą przy
należności do jednolitego obszaru euro wymaga nie tylko osiągnięcia oczekiwanych no
minalnych wskaźników makroekonomicznych, ale przede wszystkim dostosowań real
nych. Ewolucja polityki fiskalnej w Polsce powinna zmierzać w kierunku intensywniej
szego jej wykorzystywania w sterowaniu procesami stabilnego wzrostu gospodarczego tak 
na etapie przygotowawczym, poprzedzającym wejście do unii walutowej, jak i w stadium 
uczestnictwa w niej - w uzupełnieniu wspólnej, ponadnarodowej polityki pieniężnej 
i kursu walutowego. Ewolucja ta, na tle dopełnienia transformacyjnych przemian struk
tury gospodarczej, w ujęciu makroekonomicznym i mikroekonomicznym, wyznaczałyby 
również optymalne tempo włączania kraju do kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych 
form integracji. 

POLITYKA FISKALNA A POLITYKA MAKROEKONOMICZNA 

Polityka fiskalna jest jednym z głównych elementów polityki makroekonomicznej. Tym 
samym jej cele i zadania rozważa się zazwyczaj w podwójnym kontekście. W węższym -
idzie o sedno polityki fiskalnej jako takiej; w szerszym - o spójność z pozostałymi waż
niejszymi członami polityki makroekonomicznej, na przykład z polityką pieniężną i kur
sem walutowym. W wypadku akcesji kraju do unii gospodarczej, a docelowo również wa
lutowej, to drugie ujęcie wymaga ewolucyjnego podejścia do roli polityki fiskalnej. Po 
wstępnym okresie, odroczenia w czasie uczestnictwa w unii walutowej, to właśnie na kra
jową politykę fiskalną przesuwa się odpowiedzialność za sterowanie stabilnym wzrostem 
gospodarki kraju członkowskiego w ramach jednolitego walutowego obszaru. 

Cele i zadania polityki fiskalnej 

Podstawę polityki fiskalnej stanowią decyzje rządu o skali wydatków publicznych i sposo
bach ich finansowania podatkami, pożyczkami bądź emisją pieniądza. W ujęciu bardziej 
szczegółowym, politykę tę kształtują wybory zakresu, w jakim finanse publiczne mają speł
niać tradycyjnie przypisywane im funkcje - alokacyjna, redystrybucyjną i stabilizującą. Jako 
wskaźniki właściwego wypełniania tych poszczególnych funkcji przypisuje się im odpowied
nio efektywność wykorzystania zasobów, równość w podziale dochodów i łagodzenie wahań 
tempa wzrostu gospodarczego. Przełożeniu tych funkcji na udział polityki fiskalnej w stero
waniu równowagą gospodarki i stabilnym wzrostem służy teoria i badania empiryczne. 

Wyniki analiz teoretycznych są odmienne w zależności od koncepcji funkcjonowania me
chanizmów równoważenia i wzrostu gospodarki, przyjmowanych przez różne szkoły myśli 
ekonomicznej. W pełniejszej wersji ujęcia keynesowskiego - modelu IS-LM - ujemne 
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skutki mnożnikowe konsolidacji fiskalnej są częściowo neutralizowane obniżką krajowej 
realnej stopy procentowej i generowaną przez nią trwałą deprecjacją realnego kursu wa
luty (McDermott, Wescott 1996, s. 728-29). W dominującej obecnie neoklasycznej teorii 
wzrostu polityka fiskalna nie wywiera wpływu na wzrost gospodarczy w długim okresie. 
Główna konkurencyjna zależność w sterowaniu tą polityką (trade-off) dotyczy stabilizo
wania produkcji i wywoływania zniekształceń w funkcjonowaniu gospodarki wynikających 
z polityki podatkowej i wydatków sektora publicznego (Blanchard, Fischer 1994). Reduk
cja deficytu sektora publicznego uruchamia dodatkowe mechanizmy transmisji poprzez 
wzrost zamożności sektora prywatnego i efekty oczekiwań, które to mechanizmy mogą 
zdominować ujemne keynesowskie skutki mnożnikowe dla popytu i działalności gospo
darczej. Tanzi i Zee (1997), sięgając do teorii endogenicznego wzrostu zdobywającej 
ostatnio coraz większą popularność w świecie nauki, wskazują, że polityka fiskalna może 
i powinna służyć zarówno zmniejszaniu niestabilności makroekonomicznej w krótkim 
okresie, jak i wzrostowi gospodarczemu w długim horyzoncie czasu, głównie przez zwię
kszanie neutralności opodatkowania, promocję akumulacji kapitału ludzkiego i zmniej
szanie nierówności dochodów. Wnioski te autorzy formułują na podstawie przeglądu 
obszernej literatury przedmiotu, w tym również badań empirycznych dotyczących waż
niejszych aspektów wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarki. 

W świetle wyników tych badań związek między opodatkowaniem i wzrostem gospodar
czym okazuje się znacznie słabszy, niż można by oczekiwać na podstawie teorii. Wyraźnie 
zauważalny jest jedynie negatywny wpływ częstych zmian systemu podatkowego - zwięk
szający niepewność w warunkach inwestowania i, tym samym, ograniczający inwestycje; 
„... jeśli optymalny system podatkowy zmienia się z okresu na okres, istnieje niepewność 
co do utrzymania przez rząd tego samego systemu" (Tanzi, Zee 1997, s. 193). Znaczna 
ujemna korelacja zachodzi również między wzrostem gospodarczym i niepewnością 
zmian poziomu wpływów, wydatków publicznych i deficytu budżetu. 

Wpływ polityki wydatków publicznych na wzrost gospodarki może zaznaczać się - bar
dziej przez ich strukturę niż poziom - w poprawie wydajności sektora prywatnego (efekt 
dobra publicznego). W teorii endogenicznego wzrostu uwagę koncentruje się na stanie 
publicznej infrastruktury, czyli poziomie usług uzupełniających funkcjonowanie sektora 
prywatnego. Szczególną rolę przypisuje się wydatkom na badania i rozwój, służącym do
skonaleniu kapitału ludzkiego'. Wyniki badań empirycznych nie prowadzą do jednoznacz
nych konkluzji o wpływie wydatków publicznych na wydajność w sektorze prywatnym. 
Konstruktywnego przykładu pozytywnego wpływu wydatków publicznych na infrastruk
turę na tę wydajność dostarcza m.in. część analiz funkcjonowania gospodarki Stanów 
Zjednoczonych (USA; Tanzi, Zee 1997, s. 190). 

Wiele kontrowersji budzą również oceny zależności między podziałem dochodu i wzro
stem gospodarczym. Tradycyjnie redystrybucja dochodu w celu wyrównywania jego po
ziomu powoduje utratę części globalnej produkcji, ewentualnie przewyższającą korzyści ze 
zmniejszenia nierówności dochodu. (W ujęciu dynamicznym jest to rosnący koszt krańco
wy w postaci utraconego wzrostu produkcji na skutek wpływu opodatkowania na zmniejsze
nie oszczędności w zamożniejszych grupach społecznych.). Tanzi i Zee (1997, s. 197-199), 
w świetle kilku nurtów badań naukowych, wskazują jednak na nieprecyzyjność tego 
poglądu. W jednym z nich wykazuje się, że opodatkowanie służące redystrybucji 

1 Przy ocenie wpływu wydatków publicznych na wydajność w sektorze prywatnym jako ważne podkreśla się trzy 
aspekty tego wprywu: konieczność sfinansowania wydatków - zmniejszenie prywatnych oszczędności, sto
pień, w jakim poprawa wydajności w sektorze prywatnym stymuluje oszczędności prywatne oraz komplemen-
tarność i substytucyjność wydatków publicznych i prywatnych. (Tanzi and Zee, 1997, s. 188-189). 
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dochodów i finansowane za jego pomocą wydatki publiczne stanowią formę społecznego 
ubezpieczenia jednostek funkcjonujących w działalności gospodarczej (economic agenfs 
lifetime) od pewnych typów ryzyka; ubezpieczenia tego typu nie są dostępne w sferze 
ubezpieczeń indywidualnych. Polityka redystrybucji dochodów może zatem stymulować 
podejmowanie ryzyka i wzrost produkcji, chociaż niekoniecznie prowadzi do zmniejsze
nia nierówności w podziale dochodów po opodatkowaniu. Drugi nurt podkreśla znacze
nie dla wzrostu gospodarczego różnych aspektów niedoskonałości rynków finansowych. 
W tym ujęciu polityka redystrybucji dochodów ma służyć ich podnoszeniu w wypadku 
ubogich, powyżej pewnego progu, umożliwiając im uczestnictwo w wytwarzaniu produk
tu. Polityka ta niejako zastępuje doskonały, nie istniejący w rzeczywistości rynek finanso
wy, który udostępniałby ubogim zaciąganie pożyczek „pod przyszłe dochody", służąc 
w ten sposób realizacji potencjalnej wydajności tych osób. Kolejny nurt koncentruje się 
wokół idei głoszącej, że dystrybucja dochodu wpływa na wyniki polityczne i formę polity
ki realizującą się poprzez proces wyborów (głosowanie). Odwołując się do teorematu 
standardowego wyborcy, przedstawiciele tego nurtu wykazują, że im większa nierówność 
dochodów, rym za wyższym poziomem opodatkowania głosuje przeciętny wyborca. Dla 
niego bowiem koszt odpowiednio wyższych wydatków publicznych - w formie płaconego 
podatku - jest mniejszy niż dla bogatszych. Tak więc znacząca nierówność dochodów 
może przekładać się na silniejszy wzrost opodatkowania i negatywne konsekwencje dla 
wzrostu gospodarczego. 

Ocenę wpływu polityki fiskalnej na stabilny wzrost gospodarki komplikują dodatkowo 
warunki równoważenia sektora publicznego wyznaczające obszar tej polityki, bezpieczny 
makroekonomicznie, a także współudział drugiego członu polityki makroekonomicznej -
pieniężnej i kursu walutowego - w określaniu tempa i kształtu dynamiki rozwoju. 

Zgodnie z wiedzą konwencjonalną, najbardziej syntetycznym wyznacznikiem równo
wagi sektora budżetowego w dłuższym horyzoncie czasowym jest pokrycie bieżącego 
długu publicznego sumą zdyskontowanych nadwyżek pierwotnych w okresach przyszłych 
(intertemporary budget constraint) (Blanchard, Fischer 1994). Podstawowe znaczenie dla 
oceny budżetu państwa pod kątem wypłacalności ma dyscyplina fiskalna, znajdująca od
zwierciedlenie w osiąganiu odpowiednio wysokich nadwyżek pierwotnych w kolejnych la
tach. Pożądany poziom tych nadwyżek jest tym niższy, w im mniejszym stopniu realna 
stopa procentowa w obsłudze długu publicznego przekracza realne tempo wzrostu go
spodarki. Do syntetycznych mierników wypłacalności budżetu państwa zalicza się rów
nież wartość jego majątku netto. Wskaźnik ten otrzymuje się sumując relacje długu pu
blicznego do PKB, pierwotnej nadwyżki/deficytu w sektorze publicznym zdyskontowanej 
stopą procentową (nadwyżką realnej stopy procentowej w obsłudze długu publicznego 
ponad realną stopę wzrostu gospodarki) i wymiernego majątku Skarbu Państwa, tj. ofi
cjalnych rezerw walutowych (Guidotti, Kumar 1991, s. 12-13). 

Relacje polityki fiskalnej oraz polityki pieniężnej i walutowej 

Obszar stosunkowo największej skuteczności polityk fiskalnej i pieniężnej w warun
kach swobodnego międzynarodowego przepływu kapitału i w zależności od systemu kur
su walutowego rysuje model Mundella-Fleminga. Przy kursie stałym polityce pieniężnej 
przypada główna rola sterowania bilansem płatniczym, podczas gdy polityka fiskalna po
winna koncentrować się na równowadze wewnętrznej. Kurs płynny zaś wyznacza każdej 
z tych polityk odwrócone role. Politykę pieniężną czyni skuteczniejszą w osiąganiu stabil
nego wzrostu gospodarki, natomiast politykę fiskalną odpowiedzialną w większym stopniu 
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za równowagę zewnętrzną. Zacieśnianie polityki fiskalnej wpływa na wzrost krajowych 
oszczędności i za jego pośrednictwem na obniżkę krajowej realnej stopy procentowej, 
wywołując deprecjację realnego kursu waluty. Prowadzi to z jednej strony do wzrostu in
westycji krajowych, z drugiej zaś, w wyniku redukcji krajowego popytu w połączeniu ze 
spadkiem kursu walutowego, wpływa na poprawę salda rachunku obrotów bieżących. 
Skutki takie mogą jednak nie wystąpić (i na ogół nie występują) w sytuacji podwyższone
go ryzyka inwestowania w danym kraju. Wtedy bowiem zwiększenie dyscypliny fiskalnej 
sprzyja zmniejszeniu premii z tytułu ryzyka i aprecjacji kursu waluty krajowej. 

Taka właśnie tendencja jest zgodna z predykcjami modeli równowagi portfela inwesty
cyjnego, uwzględniającymi skutki zależności zasobów i strumieni w postaci nierównowa
gi rachunku obrotów bieżących w punkcie wyjścia. Trwała konsolidacja fiskalna implikuje 
trwałe zwiększenie aktywów zagranicznych netto i aprecjację długookresowego realnego 
kursu waluty (pod warunkiem niewystępowania ricardiańskiej zasady ekwiwalentności 
(MacDonald 1997). 

W jednym z równoległych wątków analizy wpływu zmian polityki fiskalnej na realny kurs 
walutowy równowagi przyjmuje się na ogół, że wzrost wydatków publicznych, przeznacza
nych głównie na dobra niewymienne w handlu zagranicznym (non-tradables), powoduje 
tendencję do wzrostu ich cen w stosunku do cen dóbr wymiennych (tradables), a zatem 
aprecjację tego kursu. Wątpliwości co do tej hipotezy podnoszą m.in. Balvers i Bergstrand 
(2002). Stosując model równowagi ogólnej dwóch krajów i zachowań reprezentatywnych 
konsumentów w tych krajach, analizują oni wpływ różnic w wydatkach publicznych między 
krajami na realny kurs walutowy równowagi. Wyprowadzają rozwiązania teoretyczne dla za
leżności między realnym kursem walutowym, relatywną konsumpcją, prywatną i publiczną 
per capita oraz relatywną produkcją dóbr wymiennych i niewymiennych w handlu zagra
nicznym. Rozszerzają analizę zależności między wydatkami rządowymi i realnymi kursami 
walut, przeprowadzoną wcześniej przez Frenkela i Razina (1996). 

W ujęciu tych ostatnich, wydatki rządowe wpływają na sektor prywatny i realny kurs za
sadniczo dwoma kanałami. Są to: wycofywanie zasobów o oddziaływaniu podobnym do 
negatywnego szoku podażowego, ostatecznie zależnym od udziału tradables i non-trad
ables wwydatkach na konsumpcję rządową oraz zmiany struktury konsumpcji zależne od 
charakterystyki funkcji użyteczności (komplementarności lub substytucji konsumpcji 
publicznej i prywatnej). Wyniki analizy empirycznej, zastosowanej przez Balversa i Berg-
stranda dla części krajów OECD w stosunku do Stanów Zjednoczonych, świadczyłyby 
o tym, że wydatki publiczne wpływają na realne kursy walutowe równowagi w średnim 
okresie obu tymi kanałami, przy czym skutki oddziaływania jednym i drugim kanałem są 
do siebie zbliżone co do skali, zaś konsumpcja prywatna i publiczna są komplementarne 
(Balvers, Bergstrand, 2002)2. W takim ujęciu zmiany wydatków publicznych należałoby 
więc uznać jako neutralne dla realnego kursu walutowego równowagi. 

Słuszności hipotezy o znaczniejszym wpływie wydatków publicznych na realny kurs 
walutowy poprzez zmiany cen dóbr niewymiennych w handlu zagranicznym w krajach 
transformowanych nie potwierdza m.in. analiza przeprowadzona przez Egerta i Lahre-
che-Revil (2003). Autorzy ci upatrują prawdopodobne przyczyny tego faktu w znacznej 
redukcji wydatków publicznych w tych krajach. Spowodowała ona mianowicie ograni
czenie tych wydatków głównie do uposażeń urzędników zatrudnionych w administracji 
państwowej, znajdujących odzwierciedlenie w wydatkach na konsumpcję gospodarstw 
domowych. 

2 Również G. Karras (1994) na podstawie badań empirycznych stwierdza komplementarność konsumpcji 
publicznej i prywatnej. 
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Skutki polityki fiskalnej dla równowagi zewnętrznej są również przedmiotem kontro
wersji w kwestii tworzenia oszczędności netto przez sektor publiczny i prywatny oraz 
wzajemnych zależności (substytucji bądź komplementarności) tendencji do wzrostu lub 
spadku oszczędności netto w każdym z tych sektorów. Poglądy skrajne prezentują ekono
miści należący do tzw. Nowej Szkoły z Cambridge z lat siedemdzziesiątych XX w. Przy
pisują oni całkowitą neutralność sektorowi prywatnemu3. Przeciwstawna do tych poglą
dów jest zasada ekwiwalentności długu publicznego i zobowiązań prywatnego sektora, 
według D. Ricardo i pokrywająca się z nią koncepcja neutralności długu publicznego 
upowszechniona przez R. Barro (Buiter 1979). Między nimi lokują się stanowiska po
średnie, eklektyczne. 

W tle dyskusji przewija się koncepcja tzw. deficytów bliźniaczych w sektorze publicz
nym i w obrotach bieżących bilansu płatniczego. Źródła związku między obu deficytami 
można upatrywać m.in. w zmianach krajowych wydatków (finalnego popytu krajowego) 
pod wpływem zmian deficytu sektora publicznego lub w ewentualnej tendencji do wzro
stu rynkowych stóp procentowych na skutek mobilizowania środków finansowych na po
krycie niedoboru w tym sektorze i oddziaływaniu na aprecjację kursu waluty. Dominacja 
jednego z kierunków tych zmian zależy m.in. od przyrostów podaży pieniądza. Na te wła
śnie zależności jako wyjaśniające podobny kierunek zmian obu deficytów w Polsce wska
zuje J. Lipiński (1999). Zarówno on, jak i WM. Orłowski (1999) wyrażają jednak pogląd 
o braku ściślejszego związku między tymi deficytami w gospodarce polskiej w tym sen
sie, że zrównoważenie sektora budżetowego miałoby prowadzić do równowagi obrotów 
bieżących w bilansie płatniczym. Istotnie, na skutek znacznego zapotrzebowania na ka
pitał w relacji do możliwości tworzenia oszczędności wewnętrznych w większości krajów 
transformowanych, w tym także w Polsce, trudno byłoby uzasadnić hipotezę, że konsoli
dacja finansów publicznych powinna przekładać się na znaczniejszą poprawę salda obro
tów bieżących4. 

Niewolna od kontrowersji jest również problematyka optymalnego łączenia polityki 
pieniężnej i kursowej z fiskalną. Różnice poglądów dotyczą po pierwsze, wspomnianej 
większej roli polityki fiskalnej i metod ujmowania jej wpływu na gospodarkę, po drugie 
zaś, fundamentalnej reguły polityki pieniężnej, tj. uwzględniania w niej, obok podstawo
wego celu inflacyjnego, również zmiennych realnych, realnego PKB i bezrobocia. Zwo
lennicy jednej reguły polityki pieniężnej - celu inflacyjnego - rolę polityki fiskalnej upa
trują głównie w działaniach adresowanych do podmiotów gospodarczych po stronie poda
ży (jak zmiany marginalnych stawek podatkowych czy różnego typu reguł funkcjonowania 
sektora publicznego). W opinii zwolenników zasady prowadzenia polityki pieniężnej 
z uwzględnieniem również zmiennych realnych (Taylor 1997) polityka fiskalna uzupełnia 
politykę pieniężną w jej wpływie na realny PKB - głównie poprzez automatyczne stabili
zatory, zmiany wpływów podatkowych i wydatków na kompensaty dla bezrobotnych -
w oddziaływaniu antycyklicznym. W wypadku ograniczenia reguły prowadzenia polityki 
pieniężnej wyłącznie do celu inflacyjnego, istnieje możliwość kompensowania tej „ułom
nej" polityki pieniężnej zwiększoną aktywnością (działaniami dyskrecjonalnymi) po stro
nie polityki fiskalnej. Jej zmiany musiałyby jednak wówczas być dość intensywne, aby 
okazały się skuteczne w pożądanym oddziaływaniu na realny produkt. 

Przeciwnicy takiego stosowania polityki fiskalnej (Issig 2000) wskazują na błędne zało
żenie - fundament paradygmatu jej koordynacji z polityką pieniężną - jakoby polityką 

3 Zgodnie z prawem Saya, na które powoływali się ci ekonomiści, sektor ten nie byłby ani pożyczkodawcą net
to, ani pożyczkobiorcą netto dla reszty gospodarki. 

4 Szerzej na ten temat zob. D. Gotz-Kozierkiewicz (2002). 
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fiskalną dawało się istotniej oddziaływać na popyt globalny we właściwym czasie. Antycy-
kliczne, z założenia, skutki polityki fiskalnej, z uwagi na opóźnienia i brak pewności co 
do wpływu na gospodarkę, bywają de facto procykliczne. Ponadto potencjalna asymetria 
reakcji sprawia, że raz zwiększone wydatki publiczne są niepodatne na redukcję; dotyczy 
to zwłaszcza wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej i transferów socjalnych. Do
datkowego argumentu dostarczałyby tzw. efekty niekeynesowskie, czyli m.in. spadek kon
sumpcji prywatnej w odpowiedzi na wzrost wydatków publicznych. 

W Polsce poczynając od 1999 r. podstawowa zależność alternatywna (trade-off), kształ
tująca pole wyboru w polityce pieniężnej i kursowej - między stabilnością (wzrostem re
alnym) PKB i redukcją inflacji - jest rozstrzygana jednoznacznie na korzyść celu infla
cyjnego, mimo potencjalnie wysokich kosztów tego procesu dla gospodarki5. Na wzrost 
tych kosztów wpływa dodatkowo rozmijanie się celu inflacyjnego, zakładanego na po
szczególne lata i krótsze okresy, z jego realizacją. Tę ostatnią, nawet jeśli okazuje się być 
dziełem przypadku, traktuje się jako wiarygodny wskaźnik na sukcesywny okres pod tym 
warunkiem, że inflację zredukowano z nadwyżką w stosunku do założeń. Jednokierunko
we podejście w obranej strategii stabilizowania poziomu cen, polegające na regularnym 
niemal osiąganiu „nadwyżki" w realizowanym celu inflacyjnym, wydaje się szczególnie 
„nietrafione" w transformowanej gospodarce - kraju stosunkowo dużym pod względem 
obszaru geograficznego i liczby ludności, o relatywnie niskim udziale handlu zagranicz
nego w PKB. 

W takiej gospodarce, w której dostosowania realne przeplatają się z nominalnymi, i to 
z różną intensywnością, i dodatkowo naprzemiennością w różnych okresach, odpowied
nio wyważona kontrola inflacji, sprzyjająca dostosowaniom realnym i nieblokująca wzro
stu gospodarki w krótszym i dłuższym okresie, należy do zadań szczególnie złożonych. 
Nadmierna koncentracja na zbyt wąsko pojętym, a w dodatku „nadmiarowo" realizowa
nym celu inflacyjnym, tak jak w Polsce, zwłaszcza w latach 1999-2000, przyczyniła się do 
dalszego zacieśnienia obszaru polityki fiskalnej poczynając od roku 2000. Trudno nie 
zgodzić się z zarzutem, że polityka ta w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., 
a szczególnie w latach 1998-99, nie stanęła na wysokości zadania w wypełnianiu jej roli 
w osiąganiu równowagi makroekonomicznej6. Tym niemniej załamanie wzrostu gospo
darczego w latach 2001-02, wraz z przedterminową i nie przewidzianą co do skali reduk
cją inflacji, dopełniły miary w wygenerowaniu kryzysowej sytuacji finansów publicznych 
u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

POLA POLITYKI FISKALNEJ W EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI EKONOMICZNEJ I WALUTOWEJ 

Koordynację polityki fiskalnej krajów znajdujących się w jednym obszarze walutowym 
wymienia się - obok symetrii szoków i elastycznego rynku pracy - jako jedną z istot
niejszych teoretycznych przesłanek funkcjonowania z powodzeniem takiego optymalne
go obszaru. Uzupełnia ona jednolitą w skali tego obszaru politykę pieniężną i walutową 
oraz politykę fiskalną; pozostawioną wprawdzie w gestii władz poszczególnych krajów 
członkowskich, poddaną jednak rygorom wynikającym z oczekiwań, że finanse publiczne 
nie staną się źródłem destabilizacji gospodarki krajowej i, w ślad za nią, Wspólnoty. Taką in
terpretację koordynowania polityki fiskalnej narzucają ustalenia unijne, z postanowieniami 

5 Na koszty tego rodzaju - w postaci m.in. przedłużających się zmian relacji cen, powolnej restrukturyzacj 
przedsiębiorstw i stosunkowo mocno zakorzenionych praktyk indeksacyjnych - wskazują również Griffith 
iPujol(1996). 

6 Szerzej na ten temat zob. D. Gotz-Kozierkiewicz (2000). 
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Traktatu ustanawiającego Unię Europejską (TUE, Traktatu z Maastricht) i Paktu Stabil
ności i Wzrostu włącznie. Elementem koordynacji fiskalnej jest również utworzenie bu
dżetu Wspólnoty mające na celu redystrybucję dochodów publicznych między krajami 
członkowskimi. To teoretycznie ważne rozwiązanie - stosunkowo skromne w dotychcza
sowej praktyce UE - stanowi o tym ważniejszej roli krajowych finansów publicznych 
w oddziaływaniu na gospodarki uczestniczące w ugrupowaniu integracyjnym. W ujęciu 
najbardziej zwięzłym można by skonstatować, że obszar wyznaczony polityce fiskalnej 
krajów członkowskich UE jest wynikiem połączenia ograniczeń koordynujących tę poli
tykę w skali Wspólnoty i zwiększonych oczekiwań pod jej adresem co do przejęcia zadań 
polityki makroekonomicznej na poziomie poszczególnych krajów z chwilą ich wejścia 
również do unii walutowej. To bowiem właśnie polityka fiskalna odpowiada za zdolność 
gospodarki każdego z tych krajów do absorpcji potencjalnych szoków asymetrycznych, 
okresowo destabilizujących zrównoważony wzrost gospodarczy. Zadanie to oznacza 
szczególniejsze „poszerzenie" funkcji finansów publicznych w roli stabilizatora ko
niunktury, obok pozostałych, tradycyjnych funkcji - alokacyjnej i redystrybucji. Polityka 
fiskalna w takim ujęciu powinna stać się „równoważnikiem" zmian realnych, w tym głów
nie kursu walutowego i krajowego popytu w oddziaływaniu na tempo wzrostu gospodar
czego i równowagę zewnętrzną. O zdolności adaptacyjnej do tej roli decydowałoby przy
gotowanie krajowego sektora finansów publicznych wykraczające poza konwencjonalnie 
definiowane przestanki typowych ograniczeń budżetowych i publicznego długu. Nie 
mniej ważne byłyby również zdolności dostosowania gospodarki w jej całokształcie do 
funkcjonowania w unii walutowej. Finanse publiczne są bowiem tylko fragmentem go
spodarki. Ich stanu, nie da się więc ujmować w sposób racjonalny w oderwaniu od cało
ści potencjalnych warunków stabilnego wzrostu gospodarczego. 

Takie właśnie podejście do roli finansów publicznych i polityki fiskalnej znajduje odzwier
ciedlenie w dokumentach UE, poczynając od Traktatu rzymskiego, aż po stanowisko Euro
pejskiego Banku Centralnego (ECB) w sprawie polityki dotyczącej zagadnień kursowych 
w krajach nowo przystępujących do unii, opublikowane w końcu 2003 r. Analiza treści tych 
dokumentów wskazuje w sposób czytelny ważniejsze przesłanki sformułowania strategii 
krajowej i ścieżki dojścia do spełnienia docelowych warunków uczestnictwa w (Unii Gospo
darczej i Walitowej) UGiW Pozwala także na rozpisanie tej ścieżki na kolejne etapy, wyzna
czające m.in. również rolę i miejsce finansów publicznych i polityki fiskalnej w kontekście 
całokształtu procesów gospodarczych. Odpowiednie wkomponowanie krajowej polityki ma
kroekonomicznej w harmonogram działań należy już do władz krajowych. 

W ramach członkostwa w UE można wyodrębnić trojakiego rodzaju status poszczegól
nych krajów: 
- uczestnika UE przed wejściem do ERM-2, 
- pozostawania w ERM-2, 
- dołączenia do unii walutowej. 

Z każdą z tych form zaangażowania kraju w rozwiązania przewidziane w funkcjonowa
niu Wspólnoty wiążą się inne oczekiwania co do wypełniania zadań na poziomie mini
mum i inne ograniczenia skłaniające do przestrzegania wspólnych reguł. Dotyczy to tak
że finansów publicznych i polityki fiskalnej. 

Status kraju-uczestnika UE przed wejściem do ERM-2 jako państwa członkowskiego 
objętego derogacją w zakresie przyjęcia euro jako wspólnej waluty wymaga traktowania 
krajowej polityki gospodarczej jako przedmiotu „wspólnej troski" (art. 99 TUE), polityki 
podlegającej „procedurom wielostronnego nadzoru wbudowanym w ramowe zasady po
lityki UE" (Stanowisko w sprawie polityki 2003, s. 1). W ujęciu bardziej szczegółowym 
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sformułowania dokumentu EBC dotyczą podejścia krajów członkowskich do ich polityki 
kursowej jako przedmiotu wspólnego zainteresowania i dążenia do stabilności cenowej 
jako podstawowego celu polityki pieniężnej. Formalne obowiązki kraju w zakresie finan
sów publicznych na tym etapie członkostwa polegają na ustalonych, zgodnie z regułami 
unijnymi, wpłatach do wspólnego budżetu unii (uprawniających do korzystania z trans
ferów z tego budżetu pod warunkiem dopełnienia formalności przewidzianych ustalenia
mi unijnymi) i harmonizacji systemu podatkowego z unijnym. Od konsolidacji fiskalnej 
w tym okresie, przyjęcia docelowo limitów - deficytu sektora publicznego 3% PKB i dłu
gu publicznego 60% PKB w terminie co najmniej dwóch lat przed wejściem do unii wa
lutowej - zależą perspektywy wejścia do systemu ERM-2 oceniane pod kątem spełnienia 
kryteriów zbieżności jako warunku dołączenia następnie do obszaru euro. 

Dwuletni minimum okres pozostawania w ERM-2 ma charakter bardziej wszechstron
nego sprawdzianu dla gospodarki kandydującej' do unii walutowej - stabilnego i wiary
godnego poziomu kursu waluty, stóp procentowych i inflacji, obok wypełnienia limitów 
fiskalnych. O formalnym rozpoczęciu tego okresu decydują władze kraju, na podstawie 
uznania o przygotowaniu gospodarki do przejścia z powodzeniem sprawdzianu funkcjo
nowania w warunkach imitujących, choć nie do końca, przynależność do jednolitego ob
szaru walutowego. Na tym etapie gospodarka jest formalnie testowana na nominalną 
konwergencję makroekonomiczną; w zależności od wyników testu - kraj uzyskuje ewen
tualnie „przepustkę" do unii walutowej. Jedyna procedura formalna na tym etapie pole
ga na ustaleniu parytetu kursu waluty krajowej do euro i stosowaniu w tej relacji syste
mu kursu stałego, choć względnie elastycznego, w granicach pasma wahań ± 15%. Dla 
kraju o płynnym uprzednio - jak w Polsce - kursie złotego zmiana systemu kursowego 
oznacza pewne formalne usztywnienie kursu, a tym samym ograniczenie autonomii po
lityki pieniężnej i przesunięcie akcentu na politykę fiskalną. 

Formalne zakwalifikowanie się do grona uczestników jednolitego obszaru walutowego 
otwiera okres, w którym szanse stabilnego, zrównoważonego wzrostu zależą głównie od 
stopnia, w jakim konwergencja nominalna oznacza również realną przystawalność gospo
darki kraju do reszty krajów członkowskich unii walutowej. Inaczej mówiąc, potencjalne 
powodzenie - dobre funkcjonowanie gospodarki w nowych warunkach zależy m.in. od te
go, czy i na ile osiągnięcie wskaźników nominalnych, pożądanych pod kątem wejścia do 
unii walutowej odpowiadałoby realnym przesłankom działania w okresie poprzedzającym 
akcesję i w perspektywie unijnej. Uczestnictwo w unii walutowej wiąże się - inaczej niż 
udział w ERM-2 - z zagrożeniem sankcjami w wypadku niedotrzymania przez kraj zobo
wiązań co do stanu finansów publicznych. 

Reguły polityki fiskalnej krajów-uczestników jednolitego obszaru euro zostały ustano
wione przepisami TUE i Paktu Stabilności i Wzrostu. Zgodnie z art. 104 TUE (i z załą
czonym protokołem nr 5 na temat procedury nadmiernego deficytu), kraje te mają uni
kać nadmiernych deficytów sektora publicznego, to jest deficytów przekraczających 3% 
PKB i długu publicznego brutto powyżej 60% PKB. Okolicznością łagodzącą w wypadku 
tego pierwszego wskaźnika byłoby jego znaczne obniżenie, o charakterze ciągłym - do 
poziomu bliskiego 3% bądź niewielkie, wyjątkowe lub przejściowe, odchylenie od pozio
mu 3%; w wypadku zaś drugiego wskaźnika - jego zbliżanie do wartości referencyjnej 
w zadowalającym tempie. W myśl postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu kraje człon
kowskie unii walutowej mają przedstawiać Radzie Unni Europejskiej i Komisji Europej
skiej (w regularnych odstępach czasu) programy stabilizacji mające na celu m.in. osią
gnięcie stanu sektora publicznego bliskiego równowagi lub nadwyżki w średnim okresie, 
wraz ze ścieżką dostosowawczą i oczekiwaną ścieżką relacji długu publicznego do PKB. 
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W wypadku rozbieżności in minus parametrów wytyczonych w programie i faktycznie re
alizowanych, Rada Unii Europejskiej wystosuje do kraju zalecenie podjęcia niezbędnych 
działań zaradczych (art. 6); może też zdecydować się na nałożenie sankcji, z reguły w for
mie złożenia nieoprocentowanego depozytu (art. 11) (Gloekner, 2001). 

Historia istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej jest jeszcze zbyt krótka, aby dawać 
podstawy do wnioskowania o adekwatności przyjętych rozwiązań unijnych do dobrego 
funkcjonowania jednolitego obszaru euro. Podzielone są również opinie co do skali koor
dynacji krajowej i wspólnotowej polityki fiskalnej, polityki pieniężnej i kursowej. Fahrholz 
i Mohl (2003) wskazują na brak znaczniejszej konsolidacji fiskalnej, zwłaszcza w zakre
sie redukcji deficytów budżetowych w krajach członkowskich unii od czasu wprowadze
nia euro. Przyczyny tego upatrują w strukturalnym głównie charakterze deficytów budże
towych krajów członkowskich unii, ale także w politycznych cyklach wyborczych. 

Analizie wpływu tych cykli służyłby wskaźnik dyskrecjonalnej polityki fiskalnej, skon
struowany przez Buti i von den Norda (2002). W podstawowym (pierwotnym) saldzie 
sektora publicznego wyróżniają oni składnik przypisany neutralnej polityce fiskalnej oraz 
składnik odpowiedzialny za jej zmiany - „luzowanie" bądź zacieśnianie. Posługując się 
tym wskaźnikiem, wykazują oni tendencję do pewnego rozluźnienia polityki fiskalnej 
w unii walutowej od momentu jej utworzenia. Zdaniem Fahrholz'a i Mohla (2003), 
w funkcjonowaniu części krajów członkowskich UGiW, daje się ponadto zaobserwować 
brak synchronizacji cykli koniunkturalnych i stóp inflacji. Potwierdzałoby to wątpliwości 
co do UGiW jako optymalnego obszaru walutowego podnoszone w literaturze przedmio
tu. Zróżnicowanie krajów-uczestników unii pod względem strukturalnym sprzyjałoby 
przekładaniu się szoków zewnętrznych na asymetrię skutków dla poszczególnych gospo
darek, utrudniając politykę stabilnego, zrównoważonego wzrostu w obszarze euro. 

Istotny dla funkcjonowania UGiW aspekt koordynacji krajowych polityk fiskalnych 
i wspólnej polityki monetarnej podnosi także Bofinger (2003), który wskazuje na brak 
dodatniej korelacji między poziomem deficytów budżetowych i stopami inflacji w po
szczególnych krajach członkowskich. Wyższe deficyty występują w krajach o stosunkowo 
niskim tempie wzrostu gospodarczego. Ponadto w latach 1999-2002 w krajach UGiW da
je się zauważyć nie obserwowaną wcześniej zależność opisaną krzywą Philipsa; kraje 
o wyższym tempie wzrostu gospodarczego doświadczają wyższej inflacji. Polityka jedno
litych nominalnych stóp procentowych w unii powoduje - wobec różnego tempa wzrostu 
gospodarczego krajów członkowskich - różne skutki dla poziomu realnych stóp procen
towych w poszczególnych krajach. W krajach o wyższym tempie wzrostu relatywnie wyż
sze są również wzrosty płac. To prowadzi do stopy inflacji powyżej średniej dla unii 
i spadku realnych stóp procentowych, stwarzając dodatkowy impuls prowzrostowy i wpły
wając tym samym również na poprawę sytuacji sektora publicznego. W krajach o niższym 
tempie wzrostu gospodarczego wzrost płac nominalnych i stopa inflacji pozostają poni
żej poziomu przeciętnego dla unii walutowej. W rezultacie realna stopa procentowa jest 
relatywnie wyższa, przyczyniając się dodatkowo do hamowania wzrostu gospodarek i po
gorszenia wyników w sektorze publicznym. Na tym tle Bofinger wysuwa postulat sformu
łowania adekwatnej policy mix w poszczególnych krajach, polegającej na zwiększeniu 
elastyczności polityki fiskalnej, czyli dopuszczeniu do większych okresowo deficytów bu
dżetowych w krajach o niskim tempie wzrostu gospodarczego pod warunkiem jednak, 
że polityka makroekonomiczna w jej całokształcie nie byłaby proinflacyjna7. 

' Jako jeden z kilku (podanych w rozdziale pierwszym) kontrargumentów dla bardziej elastycznego stosowania 
polityki fiskalnej w UGiW przytacza się m.in. niewielkie stosunkowo wartości mnożników fiskalnych w kra
jach europejskich powodowane „wyciekiem" środków na import i oszczędności. 
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Wątpliwości co do słuszności stosowania bez wyjątku jednolitej formuły-reguł dla 
wszystkich krajów członkowskich UGiW w kontekście potencjalnych możliwości dostoso
wań do tych reguł gospodarek transformowanych podnoszą Kopits i Szekely (2002). We
dług nich negocjacji wymagałyby: po pierwsze, ewentualne wydłużenie okresu przejścio
wego i udostępnienie środków finansowych pozwalających na zmniejszenie fiskalnych 
kosztów akcesji tych gospodarek do UE; po wtóre, zmiana postanowień w kwestii okreso
wego niespełniania kryteriów fiskalnych ustalonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu. 

Zasygnalizowane tu jedynie kwestie dyskusyjne dotyczące dotychczasowych doświad
czeń z funkcjonowania UWiG w obszarze polityki fiskalnej i, szerzej, makroekonomicz
nej wskazywałyby na złożoność wyzwań dla tej polityki w kraju transformowanym tym 
większą, że obejmującą również dozę niepewności co do potencjalnych skutków wdraża
nia unijnych rozwiązań w ich ostatecznym kształcie, niełatwym nawet dla krajów o gospo
darkach nieporównanie dojrzalszych i zamożniejszych. 

RYZYKA POLITYKI FISKALNEJ W POLSCE 

Oceny polityki fiskalnej w Polsce na początku 2004 r. można dokonywać, po pierwsze, 
pod kątem krajowych przesłanek tej polityki oraz realizowanych przez nią celów i zadań 
jako części krajowej polityki makroekonomicznej, po drugie zaś, w kontekście integracji 
z UE. To drugie ujęcie stanowi niejako „nałożenie" dodatkowych oczekiwań na politykę 
krajową w dostosowaniu do reguł unijnych. Odpowiedź na pytanie, jak dalece te reguły, 
odmienne na kolejnych etapach uczestniczenia w instytucjonalnych rozwiązaniach unii, 
zawężają pole manewru w polityce fiskalnej i w jakim stopniu ta polityka jest w stanie 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom unijnym bez narażenia gospodarki polskiej na poważniej
sze ryzyko destabilizacji (pod którym to pojęciem należałoby rozumieć również zahamo
wanie wzrostu gospodarczego), powinna decydować o strategii włączania Polski w te in
stytucjonalne rozwiązania. 

Odwołując się do klasycznych przesłanek konstruowania sektora publicznego można 
by stwierdzić, że dochody i wydatki publiczne należy „przykrawać" do możliwości gospo
darki, których wyznacznikiem jest poziom PKB. W gospodarce polskiej od zapoczątkowa
nia jej transformacji jednym z ważniejszych dylematów jest rozbudowany ponad miarę 
możliwości sektor publiczny zaspokajający część potrzeb społecznych wobec zaniżonych 
dochodów ludności. Zadanie w tym aspekcie polegałoby więc na stopniowej redukcji czę
ści zadań publicznych rekompensowanej wzrostem dochodów społeczeństwa. 

Z uwagi jednak m.in. na przebieg procesów stabilizowania i transformowania gospo
darki, w tym głównie w stadiach początkowych, ale również w kilku ostatnich latach nie
pokojąco narastającego bezrobocia, finansom publicznym przypadła w udziale rola ogni
wa absorbującego nieaktywne zawodowo grupy społeczne, które otrzymują wcześniejsze 
emerytury, renty, zasiłki przedemerytalne i innego rodzaju, skromne wprawdzie co do 
poziomu, tym niemniej rozbudowane pod względem liczby, formy rekompensat. 

Wobec dążenia do stopniowego ograniczania wydatków i dochodów publicznych w ko
lejnych latach redukowany budżet podlega coraz intensywniejszemu „zacieśnianiu" do 
wypełniania zadań socjalnych na granicy niezbędnego minimum przy równoczesnym 
marnotrawstwie środków publicznych i zdecydowanym ich niedoborze na wsparcie poli
tyki prorozwojowej, wydatków na infrastrukturę, edukację, badania i rozwój. Tak więc 
funkcja alokacyjna polityki fiskalnej pozostawia wiele do życzenia. 

Jeśli wspomniane wyżej zadania socjalne traktować jako formę redystrybucji dochodów 
na rzecz słabszych pod względem wieku i zawodowego statusu grup społecznych, to 
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znajduje ona w pewnym stopniu przeciwwagę w postaci zmian w systemie podatkowym. 
Drastyczny od dłuższego czasu wzrost udziału podatków pośrednich we wpływach podat
kowych ogółem i w relacji do PKB, powszechnie uznanych jako regresywne obciążenia 
dochodów, działa na niekorzyść najuboższych warstw społeczeństwa. Częstotliwość zaś 
zmian w polskim systemie podatkowym sprawia, że można by go uznać za podręczniko
wy niemal przykład braku stabilności negatywnie oddziałujący na wzrost gospodarki. 

Co do funkcji stabilizowania wahań koniunktury, to polskie doświadczenia w tej mie
rze wydają się być trudne do wiarygodnej oceny. Przyczynia się do tego znaczna amplitu
da wahań tempa wzrostu gospodarczego i działania po stronie finansów publicznych 
zmierzające do częściowej ich konsolidacji, nakładające się na nieprzewidziane bądź 
w niedostatecznym stopniu przewidziane zmiany dynamiki wzrostu i stóp inflacji. Za 
gwałtowny wzrost deficytu sektora finansów publicznych w latach 2001-02 (z 3,1% PKB 
w 2000 r. do 6,7% PKB w 2002 r.) odpowiedzialny był w znacznym stopniu spadek tem
pa wzrostu PKB w tym okresie. Wzrost deficytu strukturalnego w 2001 r. szacuje się na 
około 0,75% PKB. Próbowano ten wzrost wyeliminować mimo niemal stagnacji gospo
darki w roku 2002. Jednak ostatecznie nie udało się to , głównie na skutek inflacji mniej
szej jeszcze niż oczekiwano. (Republic of Poland 2003). 

Konwencjonalnym ogranicznikiem polityki fiskalnej jest stabilizowanie relacji długu 
publicznego do PKB. Jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to tym łatwiej osiągalne, w im 
mniejszym stopniu realne oprocentowanie tego długu przekracza tempo wzrostu gospo
darki. W Polsce konwencjonalny ogranicznik długu publicznego zyskał dodatkowe umo
cowania prawne: 
- zapis w Konstytucji o nieprzekraczalnym sześćdziesięciocioprocentowym limicie rela

cji tego długu do PKB; 
-w Ustawie o finansach publicznych z 1999 r. w formie procedur ostrożnościowych i sa

nacyjnych, zaostrzających rygory w polityce fiskalnej z chwilą przekroczenia przez tę 
relację 50% PKB, 55% PKB i 60% PKB. 
Procedury te oznaczają skrócenie horyzontu i zawężenie pola manewru w dyscyplino

waniu polityki fiskalnej w porównaniu z konwencjonalnym ograniczeniem jej obszaru. 
Oznaczają też szczególne utrudnienie w warunkach okresowo niskiego tempa wzrostu 
gospodarczego i relatywnie wyższych realnych stóp procentowych. Wprowadzenie tego 
dodatkowego ograniczenia przypada na okres wdrażania reformy systemu emerytalnego, 
ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej. W szczególności reforma systemu 
emerytalnego powoduje znaczny przyrost obciążeń budżetu państwa poprzez wyrówny
wanie ich rozłożenia w skali międzypokoleniowej. Transformacja systemu wiąże się z ko
niecznością dofinansowywania II filaru OFE. Oznacza to potencjalny wzrost długu pu
blicznego, któremu sprzyja równoczesne, poczynając od 2001 r., wygasanie wpływów 
z prywatyzacji. 

Wspomniane wyżej reformy i przemiany własnościowe po stronie podaży składają się 
na listę barier strukturalnych i adaptacyjnych w warunkach funkcjonowania finansów pu
blicznych w Polsce. Listę tę uzupełniają słabości instytucjonalne, m.in. wciąż jeszcze 
stopniowo zyskującego kwalifikacje i doświadczenie aparatu skarbowego oraz bariery 
międzynarodowe, wynikające chociażby z globalizacji przyczyniającej się do „wypłukiwa
nia" części wpływów podatkowych od firm międzynarodowych. 

Skala zmian wprowadzanych do systemu finansów publicznych w warunkach poszuki
wania trwalszej równowagi makroekonomicznej przyczynia się do zwiększonej wrażliwo
ści parametrów fiskalnych (przychodów i rozchodów publicznych) na szoki wewnętrzne 
i zewnętrzne. Świadczą o niej dowodnie wyniki budżetowe w latach 2001-02. Według 
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szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ewentualny negatywny 
szok wzrostowy w latach 2005-07, podobny w skali do tego z lat 2001-02 spowodowałby 
wzrost deficytu sektora publicznego powyżej 10% PKB w 2007 r. i długu publicznego do 
poziomu ponad 100% PKB w roku 2012 (Republic of Poland, 2003). 

Na zmniejszenie przejrzystości reguł polityki fiskalnej wpływają również bariery me
todologiczne, zwłaszcza sposoby ewidencjonowania wpływów i wydatków oraz długu pu
blicznego w ujęciu stosowanym obecnie w Polsce i w ujęciu unijnym. Według ESA 95 
wskaźniki relacji deficytu sektora publicznego i długu publicznego do PKB są znacz
nie niższe, zwłaszcza przy zaliczeniu do tego sektora OFE8. Rozbieżność tych wskaź
ników i brak jasności co do traktowania procedur przewidzianych Ustawą o finansach 
publicznych z 1999 r. utrudniają ocenę wiarygodności prognoz stanu tego sektora na 
najbliższe lata. Podobnie trudno byłoby oceniać dzisiaj ostateczne wyniki co do skali 
oszczędności zaplanowanych w wydatkach na administrację publiczną i społecznych, 
głównie na lata 2005-07. 

Spełnienie kryterium zbieżności fiskalnej otwierałoby możliwość wejścia Polski do 
ERM-2. Zgodne z oczekiwaniami funkcjonowanie w tym systemie, poprzedzające dołą
czenie do jednolitego obszaru euro, wymagałoby jednak przygotowania gospodarki pol
skiej do sprostania wyzwaniom sprawdzianu w okresie próbnym i na dalszą metę również 
od strony realnej. Wyzwania te dotyczą zarówno polityki fiskalnej, jak i całokształtu poli
tyki makroekonomicznej. 

Do najważniejszych ryzyk zagrażających realizacji celów polityki fiskalnej należy ryzyko 
makroekonomiczne związane ze zmianami tempa wzrostu gospodarczego, kursu walu
ty i stóp procentowych. Jednym z fundamentalnych warunków powodzenia zamierzonej 
konsolidacji finansów publicznych jest wysoka dynamika wzrostu gospodarki w latach 
2004-07. Utrzymanie tej dynamiki również w późniejszym okresie miałoby nie mniejsze 
znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania gospodarki polskiej w ERM-2 i w unii walu
towej. Zmienność tempa wzrostu polskiej gospodarki od 1992 r. jest jednak stosunkowo 
duża, zwłaszcza na tle obszaru euro. 

Różnicy średniego tempa wzrostu na korzyść Polski w granicach około 2,3 punktu pro
centowego w tym okresie towarzyszy odchylenie standardowe od tego tempa 1,9 punktu 
procentowego, podczas gdy w obszarze euro wyniosło ono około 1,1 punktu procento
wego. Ryzyko zmiany tempa wzrostu gospodarki polskiej jest zatem znacznie wyższe niż 
w większości krajów unii walutowej, nawet jeśli uwzględni się jego potencjalne zmniej
szenie w okresie przyszłym z uwagi na postępujące zaawansowanie przemian struktu
ralnych w miarę upływu czasu (Republic of Poland 2003). 

Na zmienność tempa wzrostu gospodarki oddziałuje przede wszystkim polityka ma
kroekonomiczna, w tym pieniężna i kursowa. Znaczne osłabienie kursu złotego wobec 
euro w okresie ostatniego roku przyczyniło się do zdynamizowania eksportu, jednej 
z dźwigni wzrostu gospodarczego. 

Utrwalenie tendencji do deprecjacji złotego bądź zwrot w kierunku aprecjacji w latach 
poprzedzających wejście Polski do ERM-2 będzie zależeć głównie od postrzegania jako 

Kwestia traktowania OFE w ujęciu ESA 95 nie jest jednak jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. W wypadku za
liczenia OFE do sektora publicznego szacunki Ministerstwa Finansów - przed uwzględnieniem redukcji 
wydatków publicznych na administrację i wydatków społecznych - pokazywały relację deficytu sektora pu
blicznego do PKB wg ESA 95 w latach 2002-06 odpowiednio 3,8%, 4,2%, 5,7%, 3,9%, 2,8%, zaś według 
metodologii polskiej: 6%, 6,3%, 6,3%, 4,7%, 3,7%. Relacja długu publicznego do PKB według ESA 95 
kształtowałaby się na poziomie od niespełna 42% w 2002 r. do nieco powyżej 51% w latach 2005-06 (oko
ło 45% w 2003 r. i 47,6% w 2004 r.), natomiast według metodologii polskiej relacja ta wynosiłaby w kolej
nych latach: 47,2%, 51,5%, 54,8%, 59,3% i 59,5%. 
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ści parametrów polskiej gospodarki przez zagranicę oraz od stanowiska banku centralne
go w kwestii ewentualnej, być może przejściowo nie całkiem nieuzasadnionej potrzeby 
interweniowania na rynku walutowym. 

Wejście do ER-2 wymaga ustalenia parytetu złotego do euro. Fundamentalne znacze
nie ma, aby był to parytet na poziomie realnego kursu walutowego równowagi oraz, aby 
stopień zaawansowania przemian strukturalnych w polskiej gospodarce pozwolił na 
względną stabilność tego kursu, ewentualnie jego stopniowe umacnianie, głównie po
przez korzystne procesy po stronie podażowej. 

Wejście do ERM-2 oznaczałoby w praktyce stabilizowanie kursu złotego do euro w pa
śmie wahań od + 15% do - 2,5%. Taki system kursowy dodatkowo eksponuje na ryzyko 
wszelkie potencjalne „potknięcia" w polityce fiskalnej, zwiększa bowiem wrażliwość in
westorów na parametry fiskalne i równowagę zewnętrzną (Sławiński 2004). Ewentualne 
wahnięcia in minus wyników sektora publicznego przekładałyby się, po pierwsze, wyraź
niej na wzrost premii z tytułu ryzyka zwiększającej dochodowość polskich papierów skar
bowych, a więc i koszty obsługi długu publicznego; po wtóre zaś, zwiększałyby ryzyko re
finansowania tego długu z udziałem inwestorów zagranicznych. 

Ryzyko refinansowania długu publicznego jest w Polsce stosunkowo znaczne również 
obecnie. Niski wciąż poziom krajowych zasobów kapitału i rosnący udział inwestorów za
granicznych w nabywaniu polskich papierów skarbowych przyczynia się do zwiększenia 
zagrożenia atakiem spekulacyjnym na złotego jako samospelniającą się przepowiednią. 

Kolejne ważniejsze ryzyko polityki fiskalnej wiąże się z jej niedostosowaniem i niedo
stosowaniem polityki pieniężnej i kursowej na poszczególnych etapach integracji z UE. 
Przy obecnym stanie finansów publicznych brak miejsca na ewentualne „luzowanie" po
lityki fiskalnej; jako naturalną i oczekiwaną przyjmuje się tendencję do jej zacieśniania. 
Równoczesna koncentracja polityki pieniężnej i kursowej na bezpośrednim celu inflacyj
nym nie pozostawiałaby istotniejszego pola manewru w reagowaniu na potencjalne szoki 
wewnętrzne i zewnętrzne. 

Z uwagi zwłaszcza na niedokończoną wciąż jeszcze transformację polskiej gospodar
ki i relatywnie niski dochód per capita, nie można wykluczyć występowania takich 
szoków w kolejnych stadiach uczestnictwa kraju w UE, zarówno asymetrycznych, w tym 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które, nawet mając charakter z pozoru symetryczny, 
mogą przekładać się na asymetrię skutków dla Polski i pozostałych krajów obszaru euro. 

W tym kontekście dokończenie reform strukturalnych - również na szczeblu mikro -
oraz częściowe bodaj nadrobienie zaniedbań w rozwoju infrastruktury gospodarczej de
cydowałoby o zwiększeniu zdolności adaptacyjnych polskiej gospodarki do funkcjonowa
nia w warunkach unijnych (Małecki 2004). 

Skala wymienionych wyżej ryzyk polityki fiskalnej na tle całokształtu warunków funk
cjonowania gospodarki polskiej obecnie i w perspektywie kilku co najmniej najbliższych 
lat wskazywałaby na celowość starannego wyważenia strategii rozłożenia w czasie formal
nych etapów przynależności Polski do UE. 

PODSUMOWANIE 

Akcesja Polski do UE zastaje gospodarkę w skromnej kondycji, PKB per capita na pozio
mie około 40% średniej dla krajów obszaru unijnego, po niemal stagnacji tego dochodu 
w kilkuletnim okresie poprzedzającym rok 2003. W tych zwłaszcza warunkach trudno prze
cenić znaczenie utrwalenia wzrostu gospodarki w bliskiej i odleglejszej perspektywie.Ocena 
szans w tej mierze wykracza poza spełnienie nominalnych wskaźników makroekonomicznych, 



298 DANUTA GOTZ-KOZIERKIEWICZ 

nieodzownego docelowo minimum uczestnictwa w kolejnych stadiach unijnych proce
sów integracyjnych. O autentycznej wartości tych wskaźników decydowałaby przystawal-
ność polskiej gospodarki do krajów UE w kategoriach realnych. Tak więc zadania polity
ki makroekonomicznej, w tym fiskalnej na dziś i jutro, należy oceniać głównie pod kątem 
wpływu na procesy realne. W tym zaś aspekcie ryzyka polityki fiskalnej, makroekonomicz
ne, refinansowania i jej niedostosowania, niedostosowania polityki pieniężnej i kursowej 
przysparzają potencjalnych zagrożeń na ścieżce ściślejszego integrowania się z UE. 

Zamierzone i częściowo realizowane już zmiany w polskich finansach publicznych, 
w tym głównie pozytywne, jak redukcja kosztów administracji publicznej i reforma wy
datków społecznych, a również zwiększenie wydatków prorozwojowych, m.in. na infra
strukturę gospodarczą, wymuszone rozwiązaniami unijnymi, utrwalają, niestety, nierów
ności w podziale dochodów. W tym kierunku oddziałują głównie zmiany w systemie po
datkowym. Labilność sytuacji budżetowej i ograniczona przewidywalność skutków zmian 
systemowych są potencjalną barierą wzrostu gospodarki. Jednokierunkowe zmiany na 
przyszłość polegające na konsolidacji finansów publicznych i osiąganie z najwyższym 
trudem fiskalnych limitów krajowych i unijnych nie pozostawia pola dla stabilizowania 
wzrostu gospodarczego, w razie wystąpienia niekorzystnych szoków wewnętrznych i ze
wnętrznych. 

Nie są tym bardziej dobrym prognostykiem zdolności adaptacyjnych polityki fiskalnej 
na etapie przynależności do ERM-2, gdyby wejście do niego miało zależeć wyłącznie od 
spełnienia kryteriów brzegowych. Stąd też sztuczne skracanie dystansu polskiej gospo
darki od podjęcia formalnie usankcjonowanego sprawdzianu w ERM-2 nie wydaje się być 
wyborem optymalnym. Najdoskonalsze nawet rozwiązania instytucjonalne, choć do ta
kich, jak uczy doświadczenie, trudno zaliczać bez zastrzeżeń rozwiązania unijne, nie zre
kompensują braków merytorycznych, nie zastąpią przygotowania gospodarki od strony 
realnej do funkcjonowania jako części zintegrowanej całości. Te rozwiązania instytucjo
nalne mogą wręcz sprzyjać ujawnianiu się i potęgowaniu słabości gospodarki krajowej, 
czyniąc bardziej kosztownymi nieuniknione procesy dostosowawcze. Przedwczesna do
browolna rezygnacja z własnej polityki pieniężnej i kursowej oraz przeniesienie ciężaru 
odpowiedzialności za stabilny wzrost gospodarczy na trudną w naszych warunkach poli
tykę fiskalną nie rokowałyby dobrze na przyszłość Polski w zjednoczonej Europie. 
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ROZDZIAŁ XVIII 

Jacek Tomkiewicz 

POLITYKA FISKALNA W POLSCE. STYMULATOR WZROSTU 
CZY ŹRÓDŁO PROBLEMÓW 

WPROWADZENIE 

Sytuacja polskiej gospodarki na początku XXI w. jest specyficzna. Z jednej strony wciąż 
znajduje się w fazie transformacji gospodarczej, co wymaga stosowania instrumentów eko
nomicznych dostosowanych do problemów, jakie niesie ze sobą fakt znajdowania się w fazie 
przejściowej między systemem centralnie planowanym a gospodarką rynkową. Z drugiej 
strony Polska staje się członkiem Unii Europejskiej (UE), czyli grupy krajów o dojrzałej in
stytucjonalnie gospodarce rynkowej. Stąd też instrumentarium polityki gospodarczej mu
si być kompatybilne ze standardem obowiązującym w gospodarkach rynkowych. 

Polityka fiskalna jest jednym z najważniejszych instrumentów, jakie ma do dyspozycji 
państwo w prowadzeniu polityki gospodarczej. Politykę fiskalną rozumiem szeroko, tj. ja
ko kształtowanie wysokości oraz struktury dochodów i wydatków państwa. Oddziaływanie 
polityki fiskalnej na gospodarkę kraju jest wielostronne, a stosowanie poszczególnych 
instrumentów fiskalnych wywołuje zmiany w wielu obszarach gospodarki narodowej. Mi
mo szerokiej dyskusji na temat pożądanej roli polityki fiskalnej (i udziału państwa w go
spodarce w ogóle), w stymulowaniu wzrostu gospodarczego bezdyskusyjne jest stwier
dzenie, że wielkość oraz struktura dochodów i wydatków państwa ma bardzo istotny 
wpływ na sytuację gospodarczą kraju i perspektywy jego rozwoju. Stymulowanie rozwoju 
poprzez politykę fiskalną najczęściej rozumie się jako keynesowskie wspieranie wzrostu 
gospodarczego poprzez zwiększanie popytu wewnętrznego finansowanego zwiększonym 
deficytem budżetowym. Rola finansów państwa w tworzeniu popytu zagregowanego jest 
niewątpliwie bardzo istotna, ale nie mniejsze znaczenie (szczególnie w dłuższym termi
nie) mają warunki, jakie stwarza stosowanie poszczególnych instrumentów fiskalnych 
dla prowadzenia działalności gospodarczej. Za takie warunki uważam: 
- stabilność makroekonomiczną, 
- zapewnienie równowagi społecznej i ekologicznej, 
- tworzenie podstaw do szybkiego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza inwestycje w infra

strukturę i kapitał ludzki. 
Niestety, zdarza się, że polityka fiskalna nie tylko nie stymuluje wzrostu gospodarcze

go, ale wręcz stanowi przeszkodę w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, 
co musi odbijać się negatywnie na rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju. Jeśli stan fi
nansów państwa jest źródłem niestabilności gospodarczej, nierówności społeczne nad
miernie rosną i jednocześnie brakuje środków na inwestycje publiczne w infrastrukturę, 
ochronę środowiska czy kapitał ludzki, to tak prowadzona polityka fiskalna jest przede 
wszystkim źródłem problemów, a nie stymulatorem rozwoju. 

Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi wyzwanie dla polskich polityków gospodar
czych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kształt polityki fiskalnej. Wstępując do 
UE nasze finanse publiczne, które i tak już są bardzo usztywnione, będą podlegać kolej
nym ograniczeniom. Wystarczy chociażby wspomnieć o obowiązku zapłacenia składki 
członkowskiej czy konieczności podporządkowania się wymogom dotyczącym deficytu 
budżetowego i długu publicznego zawartych w Pakcie Stabilizacji i Wzrostu. 
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Najbliższe kilka lat pokaże, czy będziemy w stanie tak kształtować politykę fiskalną, któ
ra mimo nowych ograniczeń będzie mogła pełnić rolę stymulatora rozwoju i nie będzie 
źródłem destabilizacji gospodarczej, a tym samym hamulcem wzrostu gospodarczego. 

PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI W FINANSACH PUBLICZNYCH 

Rzeczywistość negatywnie zweryfikowała prawo Saya, nie ulega więc wątpliwości, że po
pyt globalny (wewnętrzny i zagraniczny) odgrywa zasadniczą rolę w stymulowaniu eks
pansji gospodarczej. Najnowsza historia gospodarcza naszego kraju pokazuje, że dyna
mika popytu wewnętrznego w znacznej mierze decyduje o tempie wzrostu gospodarczego. 
Jego ograniczanie w latach 1998-2001 spowodowało gwałtowne obniżenie dynamiki wzro
stu gospodarczego ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. 

Wykres 1. Dynamika popytu wewnętrznego i PKB (ceny stałe) 

Źródło: GUS, różne lata 

Nieodłączną składową popytu globalnego jest popyt sektora publicznego. Udział pań
stwa w kreowaniu popytu wewnętrznego w Polsce jest bardzo istotny. Chociaż stosunek 
wydatków publicznych w PKB w całym okresie transformacji wykazuje tendencję zniżko
wą, to w ostatnich kilku latach możemy zauważyć wzrost udziału wydatków publicznych 
w PKB. Nie jest to jednak spowodowane świadomym zwiększaniem roli państwa w go
spodarce, ale następstwem inercji wydatków publicznych, przy jednoczesnym spadku dy
namiki przyrostu PKB, zarówno realnie, jak i nominalnie, co odbija się na rosnącej rela
cji sumy wydatków publicznych do PKB. 

Obecnie stajemy w obliczu bardzo złożonej sytuacji makroekonomicznej. Z jednej stro
ny deficyt budżetowy musi być w najbliższych latach ograniczany, aby powstrzymać szyb
ko narastający dług publiczny, którego relacja w stosunku do PKB zaczyna zbliżać się do 
konstytucyjnej granicy- relacja: dług publiczny/PKB nie może być wyższa niż 60%. 

Fakt członkostwa Polski w UE również zmusza nas do zmniejszania skali nierównowagi 
fiskalnej, gdyż musimy podporządkować się regulacjom UE, które zakładają utrzymywanie 
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Źródło: OECD (2002) i Bank Światowy (2003) 

dyscypliny w finansach publicznych. Z drugiej strony dostosowanie fiskalne polegające 
na redukcji deficytu jest równoznaczne z ograniczeniem popytu wewnętrznego ze strony 
państwa. Aby redukcja spożycia zbiorowego nie odbiła się negatywnie na popycie zagre
gowanym, a tym samym na tempie wzrostu gospodarczego, popyt kreowany przez pań
stwo musi być zastąpiony przez inne składniki popytu globalnego takie, jak konsumpcja 
prywatna, inwestycje lub eksport. Lata 1994-97 są tego najlepszym przykładem. Wtedy 
to stopniowo redukowano udział wydatków państwa w PKB (tempo dynamiki spożycia 
zbiorowego było znacznie niższe niż przyrosty realnego PKB), deficyt budżetowy utrzy
mywany byl na stosunkowo niskim poziomie, a jednocześnie notowano wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego oparte na ekspansji inwestycyjnej (Kołodko, Nuti 1997). 

Wystąpienie niekeynesowskich efektów ograniczania deficytu budżetowego, czyli za
stępowanie spożycia zbiorowego przez inne składowe popytu globalnego (przede wszyst
kim inwestycje), jest możliwe, gdy zachodzą następujące okoliczności towarzyszące kon
solidacji fiskalnej: 
- spada ryzyko makroekonomiczne w wyniku ograniczenia deficytu budżetowego; 
- zwiększa się pole do poluzowania polityki monetarnej; 
- spadają rynkowe stopy procentowe (osłabiony efekt wypierania i mniejsza premia za ry

zyko makroekonomiczne); 
- spadnie ryzyko przyszłego wzrostu podatków, a tym samym wzrośnie skłonność do kon

sumpcji i inwestycji (efekt Ricardo-Barro). 
O tym, że zmniejszenie skali nierównowagi fiskalnej w Polsce jest niezbędnie potrzeb

ne, decydują nie tylko formalne ograniczenia (Konstytucja, Ustawa o finansach publicz
nych, Pakt Stabilizacji i Wzrostu), jakim podlega polityka fiskalna, ale przede wszystkim 
niekorzystne tendencje, które obserwujemy w ostatnich latach w finansach państwa. 

Po pierwsze, mimo tego, że obecna głęboka nierównowaga w finansach państwa jest 
spowodowana w dużej mierze znacznym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, 
które zaczęło słabnąć od roku 1998, w 2001 r. ocierając się już o recesję, co spowodowało 
zawężenie się bazy podatkowej, to polski system finansów publicznych cierpi przede 
wszystkim na problemy strukturalne, a czynniki koniunkturalne tylko pogłębiają występu
jące problemy (Coricelli, Ercolani 2002, Bank Światowy 2003). 



304 JACEK TOMKIEWICZ 

Wykres 3. Dynamika spożycia zbiorowego i inwestycji (ceny stałe) 

Źródło: EBRD (2000) 

Strukturalny charakter deficytu budżetowego ogranicza możliwości aktywnego stosowa
nia polityki fiskalnej jako stabilizatora koniunktury, gdyż w okresie spowolnionego wzro
stu, kiedy należałoby oczekiwać stymulacji fiskalnej, jest ona praktycznie niewykonalna ze 
względu na wysoką dynamikę przyrostu długu publicznego, którego poziom zagraża sta
bilności makroekonomicznej. 

Po drugie, w ostatnich latach zarysowała się bardzo niebezpieczna tendencja polegają
ca na pogorszeniu się salda pierwotnego budżetu państwa, tj. deficytu budżetowego liczo
nego przed uwzględnieniem wydatków na obsługę długu publicznego. 

Wykres 4. Deficyt pierwotny budżetu państwa 

Zródlo: Bank Światowy (2003) 
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Wykres 5. Potrzeby pożyczkowe netto sektora finansów publicznych 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Źródło: uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2004 

Ujemne saldo pierwotne budżetu państwa pokazuje, że bieżące dochody generowane 
przez budżet nie pokrywają do pokrycia bieżących wydatków, co powoduje niebezpiecz
nie szybki wzrost długu publicznego i zwiększa ryzyko niewypłacalności (IMF 2003), tym 
bardziej, że przy niskich przychodach z prywatyzacji prawie cały deficyt budżetowy jest 
finansowany w drodze zaciągania długu na rynkach finansowych. 

Potrzeba konsolidacji fiskalnej w Polsce nie ulega wątpliwości. Dyskusja powinna się więc 
skupić na tym jak, a nie czy w ogóle ograniczać deficyt budżetowy. Najogólniej mówiąc, nie
równowagę budżetową można przywracać na dwa sposoby: zwiększać dochody budżetowe 
(podnosić podatki, poszerzać bazę podatkową) lub ograniczać wydatki publiczne. 

Wykres 6 pokazuje, że kierunkiem działań w ramach polityki fiskalnej, który został ob
rany w Polsce, jest obniżanie obciążeń podatkowych. Niestety, obniżeniu podatków nie 
towarzyszyły odpowiednie ruchy po stronie dostosowania wydatków budżetu. Obniżenie 
podatków nie przełożyło się także na zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, a wręcz 
przeciwnie. Dynamika gospodarcza po roku 1997 zdecydowanie spadła, powodując zawę
żanie się bazy podatkowej, a inercja wydatków publicznych spowodowała, że deficyt bu
dżetowy znacznie się zwiększył. 

Rok 2004 jest kolejnym rokiem, kiedy znacznie zmniejszono dochody budżetowe. Jest 
to spowodowane nie tylko obniżeniem podatków (obniżenie CIT z 27% do 19% i wprowa
dzenie liniowego PIT-u dla prowadzących działalność gospodarczą), ale także zmianami 
w finansowaniu samorządów terytorialnych. Zmiany te polegają głównie na zwiększeniu 
dochodów samorządów terytorialnych z udziałów w podatkach dochodowych pobieranych 
centralnie (CIT i PIT), co w oczywisty sposób zmniejsza dochody budżetu państwa. 
Wiarygodność kraju na arenie międzynarodowej i konsekwencja w prowadzeniu polityki 
fiskalnej ogranicza możliwość wycofania się z wprowadzonych już obniżek podatków, 
więc praktycznie cały ciężar dostosowania fiskalnego musi dokonać się po stronie wydat
kowej systemu finansów publicznych. Właściwie jedynym możliwym ruchem po stronie 
dochodowej budżetu jest rezygnacja z nadmiernie rozbudowanego systemu ulg i zwol
nień podatkowych. Likwidacja ulg i zwolnień, zaproponowana jako element Programu 
Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, jest wprawdzie realizowana, ale niewystarczająca 
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Źródło: uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2004 

determinacja decydentów w tym względzie i ograniczenia prawne (prawa nabyte) powo
dują, że zwiększenie dochodów publicznych z tytułu likwidacji ulg i zwolnień nie jest tak 
znaczne, jak to wymaga sytuacja budżetowa. 

Obserwacje pokazują, że obszary, które były wsparte poprzez system ulg podatkowych, 
zarówno w podatkach pośrednich, jak i bezpośrednich (na przykład budownictwo miesz
kaniowe), nie tylko nie rozwijają się dynamicznie, ale wręcz obserwować można tam sta
gnację albo nawet regres. Wychodząc z założenia, że zastosowanie ulgi podatkowej ma 
sens tylko wówczas, gdy dane zachowanie gospodarcze nie miałoby miejsca, gdyby nie 
istniała odpowiednia ulga podatkowa, to musimy stwierdzić, iż system ulg i zwolnień po
datkowych w polskim systemie fiskalnym nie spełnia takiego wymogu. Służy on nato
miast wsparciu obszarów gospodarki, które mają silną reprezentacje polityczną lub też 
skutecznie uprawiają lobbing na rzecz partykularnych interesów, powodując jednocze
śnie znaczny ubytek dochodów budżetowych. Według szacunków OECD (2002) w 2000 r. 
straty budżetu z tytułu ulg i zwolnień wyniosły w Polsce aż 8,5% PKB. 

Wykres 7. Deficyt budżetu państwa 

Zródlo: Bank Światowy (2003) 
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Strategia redukowania skali nierównowagi budżetowej powinna być tak zaprojektowa
na, aby: 
- nie doprowadzić do załamania dynamiki popytu zagregowanego, co odbiłoby się nega

tywnie na tempie wzrostu gospodarczego; 
- nie osłabić sprawności działania aparatu państwowego; 
- zmienić strukturę wydatków na korzyść nakładów prorozwojowych. 

Tak zdefiniowane warunki dostosowania fiskalnego określają strategiczne kierunki re
formy systemu fiskalnego państwa. Przede wszystkim nie można podchodzić do reformy 
finansów państwa w ujęciu statycznym. Rozumowanie na zasadzie: ile musimy w przy
szłym roku „obciąć" wydatków, aby nie przekroczyć określonej granicy długu publicznego, 
jest myleniem celów ze środkami. Dostosowanie fiskalne ma być środkiem prowadzącym 
do wsparcia rozwoju gospodarczego, a nie celem samym w sobie. Takie zmniejszanie 
z roku na rok wydatków państwa - pomijając już kwestię politycznych możliwości jego 
wprowadzenia - może odbić się negatywnie na dynamice popytu wewnętrznego, osłabić 
sprawność aparatu państwowego i pogłębić niedorozwój infrastruktury. 

Odpowiedzialna strategia dostosowania fiskalnego musi opierać się analizie dynamicz
nej poszczególnych komponentów fiskalnych. Deficytu budżetowego nie można znacząco 
zredukować z roku na rok bez szkody dla sfery realnej gospodarki. Rozsądnym sposobem 
stabilizacji i potem redukcji zadłużenia publicznego jest stworzenie takich mechanizmów, 
które powodować będą szybszy wzrost dochodów publicznych niż wydatków, a więc w re
zultacie stopniową poprawę salda finansów państwa. Takie podejście do polityki fiskalnej 
nie grozi załamaniem dynamiki gospodarczej i nie niesie z sobą niebezpieczeństwa nie
możności wykonywania podstawowych funkcji państwa. Ustawienie parametrów gospo
darczych w taki sposób, że dochody publiczne rosną szybciej niż wydatki, a jednocześnie 
wolniej niż przyrasta PKB, powoduje, iż z roku na rok maleje skala obciążenia fiskalne
go gospodarki przy jednoczesnym zmniejszaniu nierównowagi finansów publicznych. 

Uzyskanie oczekiwanej relacji między dynamiką dochodów i wydatków wymaga podjęcia 
strategicznych decyzji gospodarczych. I tak, po pierwsze, należy powstrzymać niekontrolo
wany przyrost wydatków państwa. Celowi temu służyć będzie przecięcie automatyzmu 
w indeksacji poszczególnych grup wydatków publicznych. Nagromadzenie mechanizmów 
indeksacyjnych w systemie finansów publicznych powoduje usztywnienie całego systemu. 
Wydatki zwiększają się bez względu na stan finansów państwa powodując, że rośnie udział 
tzw. wydatków sztywnych, co ogranicza możliwości inwestycyjne państwa. Po drugie, do
chody sektora finansów publicznych mogą być obniżone tylko wtedy, kiedy co najmniej o ty
le samo zostaną obniżone wydatki. Szczególnie niebezpieczna jest zastosowana w 2004 r. 
sekwencja, kiedy to znacznie zmniejszono dochody państwa, bez podobnej korekty po 
stronie wydatkowej. Przy obecnym stanie nierównowagi budżetowej dużo rozsądniej jest 
postępować odwrotnie, tzn. obniżać podatki tylko wtedy, gdy zapadły już decyzje zmniej
szające wydatki albo też, gdy gospodarka wzrasta w takim tempie, że obniżenie stawek 
podatkowych nie wiąże się ze znacznym ubytkiem dochodów publicznych. Tempo nara
stania długu publicznego nie pozwala myśleć o obniżaniu podatków, co w praktyce ozna
cza dalsze powiększenie deficytu. Należy raczej dbać o dynamikę dochodów budżetowych, 
która powinna przewyższać tempo wzrostu wydatków. W ramach systemu podatkowego 
należy konsekwentnie poszerzać bazę podatkową przez stopniową absorpcję szarej strefy 
do oficjalnego, czyli opodatkowanego obiegu. Poza uszczelnianiem (przez likwidacje ulg 
i zwolnień) systemu poboru podatków już istniejących, należy także myśleć o nowych źró
dłach dochodów publicznych, jakimi mogą stać się podatki majątkowe, w tym przede 
wszystkim tzw. kataster. 
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W długim okresie pożądane byłoby uzyskanie równowagi budżetowej lub przynajmniej 
znaczącej nadwyżki pierwotnej. Poprawa salda finansów publicznych jest nie tylko ko
nieczna ze względu na wymóg spełnienia kryteriów fiskalnych z Maastricht. Ustabilizo
wanie długu publicznego na bezpiecznym poziomie, przy równowadze strukturalnej fi
nansów publicznych, stwarza możliwość stosowania instrumentów fiskalnych (automa
tycznych i dyskrecjonalnych) w celu stabilizowania wahań koniunkturalnych, co przy ko
rzystaniu z tzw. efektu doganiania (catching-up effect) umożliwi utrzymanie wysokiej 
i względnie stabilnej dynamiki gospodarczej w długim okresie. 

PROWZROSTOWĄ STRUKTURA WYDATKÓW PUBLICZNYCH 

Strategiczna zasada zachowania wyższej dynamiki dochodów budżetowych niż wydat
ków bynajmniej nie oznacza, że struktura wydatków oraz dochodów jest właściwa i nie 
ma tutaj potrzeby przeprowadzenia korekt. Takie korekty są tym bardziej potrzebne, że 
konieczne jest znaczące zwiększenie nakładów prorozwojowych (przede wszystkim in
westycje w infrastrukturę i kapitał ludzki). Badania porównawcze pokazują (Conning 
2000), że podstawową przeszkodą w ekspansji inwestycyjnej (kapitału zarówno krajowe
go, jak i zagranicznego) jest jakość infrastruktury technicznej, za której tworzenie w za
sadniczej części musi być odpowiedzialne państwo. Dopiero na kolejnych miejscach 
wskazuje się przeszkody inwestycyjne takie, jak wysokie podatki czy korupcja. Za ko
niecznością zwiększenia nakładów na rozwój infrastruktury przemawiają także szacunki 
tzw. społecznej stopy zwrotu (social ratę of return), czyli wpływu poszczególnych rodza
jów wydatków publicznych na warunki gospodarowania podmiotów prywatnych. Najwyż
sza wartość tego wskaźnika, szczególnie w krajach o niższym poziomie rozwoju, towarzy
szy nakładom na rozwój infrastruktury (Reinika, Svenson 1999). 

Dynamika wzrostu ogólnej sumy wydatków publicznych jest ograniczona przez wysoki 
poziom deficytu budżetowego, muszą więc nastąpić zmiany w strukturze nakładów. 

Wykres 8. Wydatki sztywne w budżecie państwa 

Źródło: uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2004 
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Pole do prowadzenia prowzrostowej polityki fiskalnej (zwiększanie udziału nakładów 
inwestycyjnych) jest utrudnione ze względu na bardzo wysoki udział w budżecie wydat
ków prawnie zdeterminowanych. Trudno mówić o przesuwaniu wydatków w stronę na
kładów inwestycyjnych, skoro prawie 70% całości wydatków budżetu praktycznie nie 
podlega decyzji politycznej, a tym samym możliwości kształtowania polityki fiskalnej są 
mocno ograniczone. 

Obniżenie się udziału wydatków sztywnych w 2004 r. nie jest niestety oznaką wprowa
dzenia potrzebnych zmian, ale wynika ze zmian zasad prezentacji budżetu, zwłaszcza 
przeniesienia wpłat budżetu do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) z kategorii 
„wydatki" do „rozchody". Ta pozycja jest wydatkiem sztywnym, więc inne jej sklasyfiko
wanie powoduje automatyczne zmniejszenie udziału wydatków sztywnych w budżecie. 
Na spadek udziału wydatków sztywnych wpłynęły też zmiany, jakie zaszły w zasadach fi
nansowania samorządów terytorialnych. Zmiany polegają przede wszystkim na zwiększe
niu udziałów samorządów we wpływach z podatków pobieranych centralnie (PIT i CIT), 
co pozwoliło na zmniejszenie wydatków budżetu (dotacje i subwencje), które stanowiły 
dochód samorządów. Zmniejszenie wydatków sztywnych na finansowanie samorządów 
jest jednak jednoznaczne z ubytkiem dochodów budżetowych, które są przekazywane te
raz w większej części do gmin, powiatów i województw, więc mimo mniejszego udziału 
wydatków sztywnych w budżecie, suma środków do elastycznego zagospodarowania 
w budżecie zmalała. 

Z ekonomicznego punktu widzenia usztywnienie finansów publicznych w Polsce od ro
ku 2004 wzrośnie, a nie zmaleje, bo wchodząc do UE obowiązuje nas zapłacenie składki 
członkowskiej, która jest finansowana przez budżet państwa. Środki, jakie możemy po
zyskać z Unii w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przewyższają 
jednak w znacznym stopniu nasze zobowiązania w stosunku do UE, więc z punktu wi
dzenia polskiej gospodarki jako całości, integracja z UE jest finansowo jak najbardziej 
korzystna. Zagospodarownie dostępnych funduszy UE jest jednak uwarunkowane znale
zieniem w polskim systemie środków na współfinansowanie projektów. Z punktu widze
nia finansów publicznych (szczególnie budżetu państwa, z którego następuje płatność 
składki) członkostwo w UE stanowi spore wyzwanie, bo oznacza konieczność wygospo
darowanie dodatkowych środków, które umożliwią pełne wykorzystanie szans, jakie wią
żą się z członkostwem w UE. 

Takie usztywnienie finansów publicznych jest jednak zmianą pozytywną, bo wymusza 
zmianę struktury finansów państwa, która polega na znacznym zwiększeniu środków pu
blicznych (krajowych i unijnych) skierowanych na inwestycje prorozwojowe. Dodatkową 
korzyścią dla systemu finansów państwa są twarde reguły obowiązujące przy wykorzysta
niu środków UE. Wymogi, jakie musi spełniać proces przygotowania, weryfikacji i rozli
czenia projektów finansowanych ze środków UE, wymusi dostosowania prawne i organi
zacyjne, co z pewnością odbije się na lepszym funkcjonowaniu polskiego systemu finan
sów publicznych. 

Wyżej już wspominana zmiana w zasadach finansowania samorządów terytorialnych 
stanowi ważny element przystosowania polskiej gospodarki do absorpcji funduszy UE. 
Zdecydowana większość środków UE będzie musiała być zagospodarowana przez samo
rządy terytorialne. Oznacza to konieczność znalezienia w budżetach jednostek samorzą
du terytorialnego (jst) funduszy na współfinansowanie projektów UE. Równie ważna jak 
wielkość dochodów samorządów jest ich struktura. Zmiana struktury dochodów w stro
nę zwiększenia udziałów w podatkach dochodowych, co w 2004 r. zostało wprowadzone 
w ramach Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, uelastycznia gospodarkę finansową, 
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gdyż w przeciwieństwie do funduszy pochodzących z dotacji i subwencji budżetowych, 
gdzie samorządy dostawały tzw. pieniądz znaczony, teraz swoboda w dysponowaniu 
własnymi dochodami jest dużo większa, a tym samym możliwości absorpcji środków 
UE większe. 

Kolejnym znaczącym argumentem stojącym za finansowaniem samorządów z udzia
łów w podatkach bezpośrednich jest większe powiązanie sytuacji finansowej gmin, po
wiatów i województw z koniunkturą gospodarczą. Ważne jest nie tylko pełne korzystanie 
przez samorządy z owoców szybkiego wzrostu gospodarczego, ale także zabezpieczenie 
budżetu państwa w razie nieprzewidzianego pogorszenia się koniunktury1. 

Tak więc konieczność zmiany struktury wydatków publicznych polegająca na więk
szym udziale nakładów prorozwojowych w budżetach państwa i samorządów nie po
winna wzbudzać wątpliwości. Skoro jednak założymy, że możliwości zwiększenia ogól
nego poziomu wydatków są ograniczone, to konieczne jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, kosztem której grupy wydatków zwiększyć środki publiczne przeznaczone na 
inwestycje ? Najwięcej nakładów w polskim systemie finansów publicznych jest kierowanych 
na świadczenia socjalne, więc najczęściej tutaj upatruje się możliwości znalezienia 
oszczędności, które mogą ulec przesunięciu. Patrząc jednak na strukturę dochodów go
spodarstw domowych (GUS 2003) widać, że gwałtowne zmniejszenie wydatków społecz
nych może spowodować osuwanie się do obszarów biedy znacznych grup społecznych. 

Stwierdzenie to wcale nie oznacza, że nie ma wielu przypadków nadużyć związanych 
z wyłudzaniem świadczeń społecznych. Z takimi patologiami trzeba konsekwentnie wal
czyć, ale na pewno nie drogą ogólnego, gwałtownego zmniejszenia nakładów na cele spo
łeczne. Zmiana struktury wydatków publicznych (zmniejszanie udziału wydatków spo
łecznych) - o ile nie ma odbić się ze szkodą dla kondycji społeczeństwa - może odbywać 
się tylko na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego. Tylko wtedy możliwe jest szybkie 
tworzenie nowych miejsc pracy, a więc i redukcja bezrobocia, co umożliwia zmiany 
w strukturze dochodów gospodarstw domowych, a tym samym stwarza możliwość reduk
cji wydatków społecznych. 

Także zerwanie mechanizmów indeksacyjnych w sferze świadczeń socjalnych prowa
dzi do stopniowej poprawy struktury wydatków społecznych. Osiągnięta w ostatnich la
tach stabilność cen wydaje się być w najbliższych latach niezagrożona, więc nawet brak 
automatycznego dostosowywania wysokości świadczeń do ruchu cen i płac nie spowodu
je odczuwalnego spadku wartości nabywczej świadczenia, więc nie będzie prowadzić do 
zubożenia znacznej części społeczeństwa, co jest nieuniknione w warunkach wysokiej 
inflacji. Zablokowanie pewnej grupy wydatków na nominalnym poziomie, przy pozytyw
nej dynamice ogólnej sumy wydatków, umożliwi stopniowe zwiększanie udziału wydat
ków inwestycyjnych w budżetach, bez szkody dla salda finansów państwa. 

POLITYKA FISKALNA I INWESTYCJE 

Zdrowy wzrost gospodarczy w długim okresie musi być oparty na ekspansji inwesty
cyjnej. Rosnąć musi nie tylko rzeczywisty PKB i zmniejszać się luka popytowa, czyli po
ziom niewykorzystania mocy wytwórczych kraju, ale jednocześnie następować powinien 
proces wzrostu potencjalnego PKB, czyli powiększania potencjału wytwórczego gospodarki. 

1 Warto tutaj przypomnieć sytuację z roku 2001, kiedy to w wyniku załamania dynamiki gospodarczej wykonano 
niższe niż przewidywano w ustawie budżetowej dochody, a zobowiązania budżetu państwa wobec samorządów 
nie mogły być zweryfikowane, co w efekcie doprowadziło do konieczności nowelizacji budżetu. 
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Zwiększenie potencjału odbywa się w drodze zwiększania zasobów majątku produkcyjnego, 
czyli inwestycji. Polityka fiskalna ma do dyspozycji wiele instrumentów (stawki podatko
we w podatkach pośrednich i bezpośrednich, ulgi podatkowe, specjalne strefy ekono
miczne, dotacje inwestycyjne itd.), poprzez które wpływa zarówno na dynamikę oszczęd
ności (krajowych i zagranicznych), jak i ich wykorzystania (inwestycji). 

Porównanie przytoczonych wielkości i wskaźników dowodzi, że proste powiązanie (na 
zasadzie im niższe podatki, tym wyższe inwestycje) wysokości opodatkowania przedsię
biorstw z ich skłonnością do inwestowania bynajmniej nie obowiązuje. W Polsce w ostat
nich latach obciążenia fiskalne przedsiębiorstw malały i w tym samym czasie dynamika 
inwestycji znacząco spadła, nawet do ujemnych wartości w latach 2001 i 2002. Mimo te
go zdecydowano się w 2004 r. na kolejną, zdecydowaną obniżkę CIT-u z 27 do 19%. Tak 
znaczna obniżka stawki CIT-u mogłaby być usprawiedliwiona potrzebą budowania przy
jaznych warunków do lokowania w Polsce inwestycji zagranicznych i zwiększania skłon
ności do oszczędzania oraz sprzyjania formowaniu się rodzimego kapitału, o ile tylko 
dokonane byłyby równocześnie - a jeszcze lepiej z wyprzedzeniem w czasie - stosowne 
dostosowanie po stronie wydatków publicznych tak, jak proponował to PNFR. Tak się 
jednak nie stało, stąd też obniżenie podatków w 2004 r. - jako posunięcie wyrwane 
z kontekstu właściwej polityki gospodarczej, nie tylko finansowej - wydaje się błędne. 

Wykres 9. Wysokość stawki CIT, poziom stóp procentowych i dynamika inwestycji w latach 
1990-2002 (w %) 

Zródlo: PNFR, s. 6 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że o tempie przyrostu inwestycji decyduje 
przede wszystkim koszt pozyskania kapitału (rynkowe stopy procentowe) i możliwości 
zbytu wyprodukowanych dóbr (popyt wewnętrzny i zagraniczny). Dla ekspansji inwesty
cyjnej konieczne jest takie ustawienie parametrów fiskalnych, które umożliwią trwałą 
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zdolność kraju do szybkiego tempa formowania się kapitału opartego przede wszystkim 
na źródłach krajowych. O potrzebie zwiększenia oszczędności publicznych (zmniejsze
nia deficytu finansów publicznych) i konieczności zwiększenia nakładów inwestycyjnych 
z budżetu, była mowa wcześniej. Polityka fiskalna musi skłaniać do zwiększania oszczęd
ności prywatnych, które poprzez sprawnie funkcjonujący system pośrednictwa finanso
wego będą służyć finansowaniu efektywnych przedsięwzięć. Na każdym etapie procesu 
formowania kapitału możliwe jest przy tym stosowanie instrumentów fiskalnych, które 
sprzyjać będą określonym zachowaniom. 

Na dynamikę oszczędności prywatnych instrumenty fiskalne wpływają zarówno po
przez wpływ na poziom dochodu rozporządzalnego (wydatki publiczne, podatki docho
dowe), jak i na poziom skłonności do konsumpcji (podatki pośrednie i majątkowe). 
Struktura lokowania wolnych środków finansowych także podlega wpływowi polityki fi
skalnej, która poprzez różnice w opodatkowaniu dochodów z różnych rodzajów lokat, 
może wpływać na atrakcyjność poszczególnych form lokowania wolnych środków na ryn
kach finansowych. 

Na skłonność przedsiębiorstw do inwestowania oraz preferencje co do określonych ro
dzajów inwestycji mogą mieć wpływ następujące instrumenty fiskalne: 
- poziom podatków dochodowych; 
- poziom podatków pośrednich; 
- poziom deficytu finansów publicznych i jego wpływ na poziom rynkowych stóp procen

towych; 
- ulgi, zachęty inwestycyjne; 
- zasady stosowania odpisów amortyzacyjnych; 
- dopłaty do oprocentowania kredytu inwestycyjnego; 
- współfinansowanie inwestycji ze środków publicznych. 

Stosowanie wszystkich powyższych instrumentów musi odbywać się z poszanowaniem 
zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych. Zachowanie ostrożności jest ko
nieczne szczególnie wtedy, gdy dotyczy to pomocy publicznej, czyli stosowania środków 
publicznych dla wspomagania podmiotów prywatnych 

ZRÓWNOWAŻONY WZROST 

Wzrost gospodarczy, aby byl trwały, musi mieć charakter zrównoważony, nie tylko 
w ujęciu finansowym, ale także pod względem społecznym, terytorialnym, jak i ekolo
gicznym. Zarówno ochrona środowiska naturalnego, jak struktura ekonomiczna społe
czeństwa podlega wpływowi stosowanych instrumentów fiskalnych. 

Ochrona środowiska wymaga zarówno inwestycji publicznych, jak i skłaniania przed
siębiorstw do zachowań, które nie wpływają negatywnie na stan środowiska naturalnego. 
Fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej wymusi odpowiednio wysokie standardy w dzie
dzinie ochrony środowiska. Duża część środków pomocowych pochodzących ze UE bę
dzie użyta na rozbudowę infrastruktury proekologicznej, co powinno częściowo odciążyć 
polskie finanse publiczne w tej dziedzinie. Przyjęcie rozwiązań unijnych w zakresie opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska2 powinno również pozytywnie wpłynąć na stan środo
wiska naturalnego w Polsce. 

Zrównoważony terytorialnie wzrost gospodarczy jest niezbędny, jeśli nie chcemy dopu
ścić do nadmiernych dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami. Skala 
różnic w poziomie rozwoju między najbogatszym a najbiedniejszym regionem jest bardzo 
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duża. PKB na mieszkańca jest ponad dwa razy wyższa w Mazowieckiem niż w Lubelskiem 
(Szlachta 2003). Polityka regionalna UE i stosowane w jej ramach fundusze strukturalne 
mogą pomóc w przezwyciężaniu zapóźnień rozwojowych w wielu regionach Polski. Moż
liwość wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zależy jednak od 
możliwości zgromadzenia odpowiedniej ilości środków własnych. 

Nowe zasady finansowania samorządów terytorialnych zdecydowanie sprzyjają absorp
cji środków unijnych, a tym samym wzmacnianiu możliwości rozwoju regionalnego. Roz
wiązaniem, które trzeba ocenić zdecydowanie pozytywnie, jest zawarcie w zasadach fi
nansowania samorządów terytorialnych mechanizmu wyrównawczego. Zmniejszy to du
że dysproporcje dochodowe (będą one jeszcze większe przez oparcie dochodów głównie 
na udziałach w podatkach dochodowych), jakie występują pomiędzy poszczególnymi re
gionami. Taki mechanizm powinien przyczynić się do pełniejszego udziału wszystkich 
regionów w owocach wzrostu gospodarczego i tym samym prowadzić do zrównoważone
go terytorialnie rozwoju gospodarczego całego kraju. 

Transformacja gospodarcza wiąże się z gamą przeobrażeń społeczno-gospodarczych. 
Jedną z cech transformacji posocjalistycznej jest wzrost nierówności dochodowych 
w społeczeństwie. 

Wykres 10. Współczynnik Giniego w Polsce 

Źródło: EBRD (różne lata) 

Mimo, że w Polsce w porównaniu z innymi krajami transformacji nierówności mierzo
ne wskaźnikiem Giniego nie są największe, to nierówności dochodowe w ostatnich kilku
nastu latach wzrosły o kilka punktów. 

O ile pewne zwiększenie nierówności dochodowych w pierwszym okresie transforma
cji jest zmianą naturalną, to ich gwałtowny wzrost musi budzić obawy. Wzrost nierówno
ści jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem, jeśli zachodzi w tym samym czasie, gdy 
wzrost gospodarczy jest bardzo wolny albo gospodarka pogrąża się wręcz w recesji. Nie 

Opłaty i kary stanowią dochód państwa, więc są instrumentem fiskalnym. 
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można wtedy mówić o różnicach w korzystaniu z owoców wzrostu, ale o bogaceniu się 
pewnych grup społeczeństwa kosztem innych, które popadają w nędzę. Nadmierny 
wzrost nierówności w społeczeństwie przestaje działać prowzrostowo (poprzez premio
wanie wyższej efektywności gospodarowania), ale zaczyna stwarzać zagrożenia dla zrów
noważonego rozwoju gospodarczego (Kołodko 1998). 

Ostatnio obserwowany wzrost popularności ugrupowań populistycznych pokazuje, 
że Polska znalazła się w sytuacji, gdy dalsze zwiększanie się nierówności dochodowych 
może zagrozić stabilności społecznej kraju, a tym samym stanowić barierę rozwoju go
spodarczego. 

Polityka fiskalna poprzez korektę pierwotnej struktury dochodów w gospodarce (funkcja 
redystrybucyjna) jest podstawowym narzędziem w promowaniu prowzrostowej, społecznie 
zrównoważonej struktury podziału dochodów w społeczeństwie. Aby polityka fiskalna 
(szczególnie podatkowa) nie stanowiła hamulca rozwoju, ale jednocześnie prowadziła do 
zrównoważonego społecznie rozwoju, musi być oparta na kilku podstawowych zasadach: 
- nie powinny istnieć preferencje w opodatkowaniu dochodów z kapitału w porównaniu 

z dochodami z pracy; 
- powinna być zachowana progresja w podatkach od dochodów osobistych. Progresja 

jednak musi być na tyle niewielka, aby nie stanowić czynnika antymotywacyjnego; 
- należy zachować właściwą proporcję między opodatkowaniem pośrednim i bezpo

średnim; 
- powinno się zwiększyć rolę podatków majątkowych, co przy okazji służyć będzie wery

fikacji legalności zgromadzonego majątku; 
- konsekwentnie należy dążyć do likwidacji systemu ulg i zwolnień podatkowych, które 

prowadzą do redystrybucji dochodów na niekorzyść biedniejszych grup społeczeństwa. 
W społecznie zasadnych obszarach ulgi podatkowe powinny być zastępowane instru
mentami wydatkowymi. 

PODSUMOWANIE 

Polityka fiskalna musi być tak zaprojektowana, aby z jednej strony stanowić czynnik sta
bilizujący sytuację gospodarczą kraju, dzięki któremu gospodarka jest wiarygodna 
(a przez to stabilna) zarówno na arenie krajowej jak międzynarodowej. Z drugiej strony, 
system fiskalny powinien być na tyle elastyczny, by możliwe było stosowanie całej gamy 
instrumentów fiskalnych tak, aby w obliczu pojawiających się problemów można było 
szybko i skutecznie podejmować odpowiednie decyzje gospodarcze. Zdrowy wzrost go
spodarczy musi opierać się szybkim formowaniu się rodzimego kapitału. Wysoki poziom 
inwestycji nie może mieć miejsca bez odpowiednich oszczędności krajowych, dlatego 
instrumenty fiskalne muszą być tak stosowane, aby sprzyjały wysokiej skłonności do 
oszczędzania i efektywnemu ich wykorzystaniu w drodze inwestycyjnej. 

Inwestycje zagraniczne są ważnym (szczególnie jako nośnik nowoczesnych technolo
gii) - ale tylko uzupełnieniem - kapitału krajowego. Rolą polityki fiskalnej jest stworze
nie warunków, które przyciągając bezpośrednie inwestycje zagraniczne, nie wystawiają 
jednocześnie kraju na niebezpieczeństwo związane z niekontrolowanymi przepływami 
kapitału spekulacyjnego. 

W najbliższych latach polityka fiskalne w Polsce będzie śledzona z wyjątkową uwagą, bo 
nasz kraj czeka cała seria kluczowych decyzji, które na całe lata ukształtują strukturę do
chodów i wydatków państwa. Największym problemem jest obecnie wysoka nierównowaga 
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w finansach państwa, więc dostosowanie fiskalne jest obecnie najczęściej wskazywanym 
problemem naszego kraju. Ważne jest, aby potrzebna redukcja deficytu finansów pań
stwa nie odbyły się ze szkodą dla sfery realnej gospodarki. 

Obserwując obecny proces wdrażania reform fiskalnych w naszym kraju można oba
wiać się, aby nie zrealizował się najgorszy z możliwych scenariuszy. Tak się stanie, gdy 
dostosowanie fiskalne okaże się niewystarczające, aby powstrzymać kryzys finansów pań
stwa, ale w zupełności wystarczy, aby wywołać kryzys polityczny, a tym samym zdestabi
lizować gospodarkę kraju. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. 
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W niniejszym tekście starałem się przedstawić kilka założeń, na których - moim zda
niem - powinna być oparta polityka fiskalna w Polsce, aby stanowić czynnik sprzyjający 
szybkiemu i trwałemu wzrostowi gospodarczemu. Większość przedstawionych postula
tów została zawarta w Programie Naprawy Finansów Rzeczypospolitej (2003). Część 
założeń tego programu na szczęście została już wprowadzona w życie (np. zasady finan
sowania samorządów terytorialnych), część dopiero czeka na realizację. Pozostaje mieć 
nadzieję, że realizując strategię reform fiskalnych w naszym kraju, nie zgubi się z pola wi
dzenia długofalowych skutków poszczególnych decyzji i nie będzie ulegać się naciskom 
bieżącym, tracąc z oczu wieloletnią perspektywę , a przecież tylko dzięki szybkiemu, 
trwałemu wzrostowi gospodarczemu możemy skracać dystans dzielący nas od gospoda
rek wysoko rozwiniętych. 
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ROZDZIAŁ XIX 

Marta Postula 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI SEKTORA PUBLICZNEGO 
JAKO CZYNNIK DŁUGOTRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO 

Finanse publiczne to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wy
datkowaniem zasobów pieniężnych dla zaspokojenia społecznych potrzeb oraz wypełnia
niem konstytucyjnych obowiązków organów władzy państwowej, rządowej i samorządo
wej wobec obywateli. Ustawa o finansach publicznych wskazuje wśród powyżej wymie
nionych procesów w szczególności: 
- pobieranie i gromadzenie dochodów, 
- wydatkowanie środków publicznych, 
- finansowanie deficytu, 
- zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, 
- zarządzanie środkami publicznymi, 
- zarządzanie długiem publicznym. 

Sektor finansów systematycznie zmienia się. Spróbujmy prześledzić ten proces, rozpo
czynając od lat dziewięćdziesiątych XX w, kiedy zmiany były największe. Po pierwsze, 
zmniejszały się dochody sektora liczone w relacji do PKB z 41,9% w 1995 r. do 38,1% 
w 2000 r., czemu towarzyszyło zredukowanie wydatków z 44,4% PKB w 1995 r. do 41,1% 
w 2000 r. W latach 2001-05 dochody sektora rosną, oscylując wokół 39,5% PKB. Wzro
śnie też ponownie skala wydatków realizowanych przez jednostki sektora do około 
44,5-45,5% PKB. Po drugie, sukcesywnie malał udział budżetu państwa w dochodach 
i wydatkach sektora finansów publicznych. W 1995 r. 63,3% dochodów sektora zasilało 
budżet państwa umożliwiając sfinansowanie 46,0% ogółu wydatków. W 2001 r. odpowied
nie udziały wynosiły 49,7% dochodów oraz 25,6% wydatków. Jednocześnie budżet zasila, 
poprzez transfery środków, pozostałe jednostki sektora. W 2001 r. transfery te angażowa
ły 52% wydatków budżetu państwa; przedstawiają to dwa poniższe wykresy. 

Wykres 1. Relacja dochodów budżetu państwa do dochodów sektora finansów publicznych (bez 
środków z bezzwrotnej pomocy UE) 
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Wykres 2. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w relacji do PKB (bez środków z bez
zwrotnej pomocy UE) 

Po trzecie, wśród jednostek sektora finansów publicznych wzrasta znaczenie tych, któ
re korzystają z autonomii decyzji (jednostki samorządu terytorialnego, kasy chorych, 
agencje itp.) lub są nadzorowane przez poszczególnych ministrów (fundusze celowe). 
Reasumując, po 1990 r. finanse publiczne charakteryzowały się powolnym, ale wyraźnym 
spadkiem fiskalizmu, rosnącym zakresem decentralizacji, lecz jednocześnie słabnącymi 
możliwościami nadzoru przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Taki kształt rzeczy sprawił, że polskie finanse publiczne znalazły się na historycznym 
zakręcie, a prosta kontynuacja dotychczasowych tendencji skutkowałaby wieloma nega
tywnymi konsekwencjami dla gospodarki polskiej i dla całego społeczeństwa. Wymogło to 
konieczność zmiany podejścia i sposobu zarządzania finansami publicznymi, wyprowa
dzenia państwa z finansowej destabilizacji i wprowadzenie na ścieżkę ponownego oży
wienia. Pomimo kilku lat niefortunnego schładzania gospodarki, nadal ma ona znaczące 
potencjalne zasoby kapitału ludzkiego i nieczynnych mocy produkcyjnych, stąd powrót na 
ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego jest nie tylko pożądany, ale i możliwy1. 

Sposobem na trwały i dynamiczny wzrost gospodarczy jest zwiększenie nakładów na 
inwestycje i rozwój eksportu. Oba te procesy mogą znaczenie zostać zintensyfikowane 
w związku z akcesją do Unii Europejskiej. 

Celem restrukturyzacji finansów publicznych jest stworzenie warunków powrotu go
spodarki na ścieżkę długotrwałego, szybkiego wzrostu gospodarczego. Jest to podstawo
wy warunek wyraźnej poprawy sytuacji bytowej obywateli oraz ekonomiczno-społecznej 
sytuacji w kraju, a także w otoczeniu międzynarodowym. Dokumentem, który zawiera 
w sobie narzędzia służące wzmocnieniu pozycji gospodarczej Polski jest Program Naprawy Fi
nansów Rzeczypospolitej (PNFR). 
1 Co zostało szczegółowo zaprezentowane w książce prof. dr. hab. Grzegorza Kołodko Globalizacja a perspe
ktywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK, Toruń 2001. 
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Przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego wymaga stworzenia warunków do zwięk
szenia skłonności do inwestowania wśród przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Ro
snący udział wydatków inwestycyjnych w PKB wymaga z kolei zagwarantowania środków 
na finansowanie projektów dostępnych inwestorom krajowym i zagranicznym. W najbliż
szych latach gospodarka Polska będzie miała niepowtarzalną szansę dostępu do środków 
finansowych z Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności potencjal
nie dostępne dla polskiej gospodarki w latach 2004-06 wynoszą około 11,4 mld €, a więc 
ponad 45 mld zł. Warunkiem wykorzystania tych środków jest zgromadzenie 13-14 mld zł 
ze środków krajowych (publicznych i prywatnych), które zostaną wykorzystane na współ
finansowanie programów inwestycyjnych zaproponowanych przez Unię Europejską. 

Powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego jest jednak uzależniony od kilku 
warunków, w tym od: 
-wzrostu nakładów inwestycyjnych po spadku, jaki miał miejsce w latach 2000-01. Na

kłady inwestycyjne do 2007 r. powinny wzrosnąć o około 60% w porównaniu z 2002 r., 
co będzie możliwe jedynie przy sprawnym wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej; 

- obniżki realnych stóp procentowych; 
- kontrolowanego poziomu deficytu budżetowego, co będzie sprzyjało łagodzeniu polity

ki pieniężnej i jednocześnie przygotowywało gospodarkę do włączenia do strefy euro; 
-wzrostu popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. 

Wyniki gospodarcze zanotowane w 2003 r. wskazują na sukcesywny powrót polskiej go
spodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Tak więc, proces ten już się rozpo
czął. Nie oznacza to jednak przezwyciężenia negatywnych tendencji zaobserwowanych 
w 2001 r. i w pierwszej połowie roku 2002. Wzmocnienie pozytywnych tendencji wymaga 
intensyfikacji reform strukturalnych oraz kontynuacji podjętych już działań w obszarze fi
nansów publicznych. W gospodarce rynkowej ich rola sprowadza się do dwóch kluczo
wych obszarów: zapewnienia funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz zagwaranto
wania stabilnego rozwoju gospodarczego. 

Skuteczne wypełnianie tych zadań legło u podstaw reformy wydatków publicznych, ma
jącej zaprowadzić niezbędne zmiany i pozwolić na uniknięcie kryzysu, który zniszczyłby 
pozytywne osiągnięcia dotychczasowej transformacji, mającej także stworzyć stabilne 
podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego dla kolejnych pokoleń. Taki cel wymaga jed
nak sprostania wielu wyzwaniom i wyrzeczeniom, oznacza redukowanie i porządkowanie 
wydatków budżetu państwa oraz innych jednostek sektora publicznego. Stąd też powsta
ły plany, strategie i programy, które ukierunkowują rozwiązania problemów stojących 
przed finansami publicznymi i mają być przewodnikiem realizacji zamierzonego przed
sięwzięcia. 

Podjęcie jakichkolwiek działań w tym kierunku nie będzie możliwe bez postulatów 
i rozwiązań zawartych w: 
- przyjętym przez Rząd Programie Naprawy Finansów Publicznych, mającym doprowa

dzić do trwałych zmian i zakończyć doraźne rozwiązania ratunkowe; 
- Strategii Podatkowej Rządu; 
- Strategii Zarządzania Długiem sektora finansów publicznych na lata 2004-06; 
- przyjętym przez Rząd Programie Uporządkowania Wydatków Publicznych i Programie 

Racjonalizacji Wydatków Społecznych. 
Zarówno w Programie Naprawy Finansów Publicznych, jak i w Programie Uporządko

wania Wydatków Publicznych określone są granice zaangażowania budżetu państwa 
i wskazane niezbędne do przeprowadzenia zmiany w systemie wydatków i dochodów oraz 
w zasadach gospodarowania nimi. Wskazana została konieczność uporządkowania zasad 
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kalkulacji wydatków, ich ograniczenia i lepszego wykorzystywanie nagromadzonych środ
ków, a co za tym idzie, zwiększenia efektywności realizacji wydatków publicznych i ich re
dukcji w porównaniu ze stanem obecnym. Krótko mówiąc, chodzi o efektywne zarządza
nie finansami publicznymi. 

Budżet państwa, i pozostałe części sektora finansów publicznych, są w gospodarce ryn
kowej znaczącym uczestnikiem kreującym zarówno podaż, jak i popyt. Dostarczają bowiem 
pewnej ilości usług potrzebnych obywatelom. Rola popytowa całego sektora, a zwłaszcza 
budżetu, jest szczególnie widoczna na rynku finansowym. Budżet poprzez system podat
ków i opłat ogranicza zaciąganie pożyczek i kredytów na finansowanie deficytu, a tym sa
mym zmniejsza zasoby kredytowe dostępne przedsiębiorcom. Ten fakt oznacza, że budżet 
ma ograniczone możliwości zwiększania swoich dochodów poprzez podnoszenie podatków 
oraz limitowaną dostępność do środków kredytowych. 

W warunkach polskich istnieje konstytucyjne ograniczenie wielkości długu publicznego 
do wysokości 60% PKB. Istnieją również ustawowo określone procedury ostrożnościowe 
wówczas, gdy dług zawarty jest w granicach 50-60%z. Biorąc pod uwagę, że również zasa
dy finansowe Unii Europejskiej ograniczają dopuszczalny poziom długu publicznego3, na
leży kontrolować wielkość deficytu budżetowego oraz całego sektora finansów publicznych. 
Trzeba przeto - zważywszy na obecny, wysoki poziom deficytu budżetowego w relacji do 
PKB - dla dobra rozwoju gospodarczego kraju dążyć do stałego obniżania deficytu budże
tu państwa. Obniżenie deficytu powinno mieć więc charakter trwały, a sam deficyt musi 
być skrupulatnie obliczony zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami. 

By sprostać temu wyzwaniu niezbędne są daleko idące zmiany systemowe finansów pu
blicznych, zmiana wielu ustaw i wielostronne działania we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego korzystających ze środków publicznych. Nie chodzi tu o proste cięcia wydat
ków, lecz o stworzenie mechanizmów bardziej efektywnego wykorzystania stawianych do 
dyspozycji środków tak, aby zmniejszone środki pozwalały osiągnąć nie mniejsze, może 
nawet większe, efekty. 

Restrukturyzacja wydatków publicznych powinna doprowadzać do rozwiązania proble
mów stojących przed finansami publicznymi i zmniejszenia relacji deficytu w stosunku 
do PKB, uwzględniając, że nowe wydatki związane z wejściem do Unii Europejskiej wy
nosić będą co najmniej 2% PKB. Taka redukcja poziomu wydatków nie oznacza jednak 
konieczności realnego ich zmniejszenia; zależy to jednak od tempa wzrostu PKB. Jeżeli 
w latach 2005-06 osiągnięte zostałoby tempo wzrostu realnego PKB 6%, to możliwy był
by nawet niewielki realny wzrost wydatków. Jednakże muszą nastąpić przesunięcia 
w strukturze wydatków publicznych, co spowodowałoby, że w niektórych dziedzinach re
alny poziom wydatków mógłby się obniżyć w większym stopniu. 

Brak działań po stronie wydatkowej spowoduje dalsze szybkie narastanie zadłużenia, 
co stanowiłoby czynnik destabilizujący finanse publiczne, spowodowałoby kolejno zagro
żenia dla państwa, społeczeństwa i gospodarki narodowej. Polska może wejść na ścieżkę 

2 Dodatkowe procedury ostrożnościowe uruchamiane są, kiedy relacja długu publicznego do PKB przekroczy 
50% lub 55%. W pierwszym przypadku deficyt budżetu państwa na kolejny rok budżetowy nie może być wyż
szy od relacji deficytu do dochodów budżetu w roku, w którym nastąpiło przekroczenie 50%. W drugim przy
padku (przekroczenie 55%) zarówno Rząd, jaki i jednostki samorządu terytorialnego muszą powstrzymać się 
od udzielania gwarancji i poręczeń. 

3 Podstawowe różnice metodologiczne między Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regional
nych 1995 (ESA' 95) a ustawą o finansach publicznych to: zakres sektora (w ramach ESA' 95 II filar ubezpie
czeń społecznych włączono do sektora instytucji rządowych i samorządowych, poza sektorem ujęto Agencję 
Rynku Rolnego) oraz sposób obliczania długu publicznego. Dług wg ESA 95 nie obejmuje (w przeciwień
stwie do metodologii polskiej) zobowiązań wymagalnych, czyli wydatków nieuregulowanych w terminie (sta
nowią wydatek na bazie memoriałowej) oraz potencjalnych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. 
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pozwalającą na ograniczenie deficytu budżetowego do poziomu wymaganego według 
kryteriów z Maastricht. Takiemu rozwojowi sytuacji służyć ma wspomniany już wcze
śniej Program Naprawy Finansów Publicznych oraz przyjęta przez Rząd Strategia za
rządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004-2006. Strategia ta obejmu
je zarządzania długiem Skarbu Państwa i strategię oddziaływania na dług sektora finansów 
publicznych. W dokumencie tym dokonano oceny realizacji celów zarządzania długiem 
w 2002 r. i w pierwszej połowie 2003 r. Cel działań to dążenie do obniżenia poziomu dłu
gu publicznego w perspektywie następnych lat. Należy jednak wybrać i zdefiniować zada
nia i instrumenty służące do jego realizacji. Szczególne znaczenie dla zarządzania długiem 
publicznym nabierają dwa zjawiska: rosnący poziom długu oraz integracja europejska. 

Relacja długu do PKB w 2003 r. spowodowała konieczność stosowania procedur ostroż-
nościowych i sanacyjnych. W 2004 r. relacja ta powinna ukształtować się nieznacznie po
niżej 55% i w 2005 r. poniżej 59,5%. Natomiast w kolejnych dwóch latach systematyczna 
redukcja wydatków budżetowych oraz ustabilizowany wzrost gospodarczy powinny do
prowadzić do odwrócenia panującego trendu narastania długu w relacji do PKB. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. miało znaczący wpływ na warunki, 
w jakich odbywać się będzie zarządzanie długiem publicznym. Dwa najważniejsze 
aspekty to skutki przepływów finansowych związanych z członkostwem Polski w UE oraz 
zmiany środowiska, w jakim odbywa się zarządzanie długiem, w tym wzrost wiarygodno
ści Polski oraz stopniowa integracja krajowego rynku skarbowego papierów wartościo
wych z europejskimi. Trwać będą także przygotowania do kolejnego etapu integracji, tj. 
wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Niezbędne dostosowania obejmują za
równo politykę finansową państwa, jak i stosowane instrumenty zarządzania długiem pu
blicznym. Metodologia, organizacja oraz infrastruktura techniczna zarówno samego pro
cesu zarządzania długiem publicznym, jak i rynku skarbowych papierów wartościowych 
musi spełniać standardy obowiązujące w UE. 

W przyjętej przez rząd strategii wyraźnie zdefiniowane zostały dwa cele: 
1. Utrzymanie wielkości długu publicznego na bezpiecznym poziomie. 
2. Minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym przy przyjętych 

ograniczeniach odnośnie do poziomu: 
- ryzyka refinansowania w walucie krajowej; 
- ryzyka kursowego; 
- ryzyka refinansowania w walutach obcych; 
- ryzyka stopy procentowej; 
- ryzyka płynności budżetu; 
- pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego; 
- rozkładu kosztów obsługi długu w czasie. 
Pojęcie zarządzania długiem w kontekście utrzymania wielkości długu publicznego na 

bezpiecznym poziomie nabiera szerokiego znaczenia. Przyrost długu w 2003 r., związany 
przede wszystkim z wysokim deficytem budżetu państwa, przy niskich wpływach z pry
watyzacji spowodował na koniec 2003 r. przekroczenie przez państwowy dług publiczny 
pierwszego progu ostrożnościowego z ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie nie 
udaje się utrzymać na lata następne poziomu deficytów zgodnych z prognozami przed
stawionymi rok wcześniej ze względu na odejście od niektórych założeń i celów sformu
łowanych w Programie Naprawy Finansów Rzeczypospolitej oraz pojawiły się nowe kate
gorie rozchodów. 

W tej sytuacji dużego znaczenia nabiera polityka społeczno-gospodarczą rządu nakie
rowana na wzrost PKB oraz na reformę finansów publicznych i racjonalizację wydatków. 
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Działania zmierzające do realizacji tego celu dotyczącego utrzymania długu na bezpiecz
nym poziomie dotyczyć powinny: 
- ograniczenia poziomu deficytów budżetu państwa w kolejnych latach głównie przez 

stabilny wzrost dochodów, wynikający z przyspieszenia tempa wzrostu PKB i kształto
wania wydatków na poziomie uzależnionym od sytuacji finansowej państwa tak, aby dy
namika ich wzrostu była mniejsza niż tempo wzrostu PKB; 

- reformy finansów publicznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu zmian 
w alokacji środków budżetowych. Powinno to pozwolić na możliwie największą absorp
cję funduszy z UE przeznaczonych na realizacje programów prorozwojowych; 

- ograniczenia udzielania nowych poręczeń i gwarancji tylko do wspierania inwestycji in
frastrukturalnych, w tym współfinansowanych przez UE; 

- zahamowania procesu narastania zadłużenia w sektorze finansów publicznych poza 
Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego (JST). 

Natomiast drugie założenie strategii - minimalizacja kosztów obsługi długu w długim 
horyzoncie czasowym - wobec przyjętych ograniczeń rozumiane jest w dwóch aspektach: 
- minimalizowanie kosztów w horyzoncie określonym przez terminy wykupu instrumen

tów o najdłuższym terminie zapadalności i istotnym udziale w długu (obecnie 10 lat) 
poprzez optymalny dobór instrumentów zarządzania długiem, ich struktury i terminów 
emisji; 

- minimalizowanie kosztów obsługi jako stałe działania polegające na podnoszeniu efek
tywności rynku Skarbowych Papierów Wartościowych, w tym dostosowania go do stan
dardów emitentów rządowych UE. 
Minimalizacja kosztów obsługi długu odbywać się będzie przy założeniu sfinansowa

nia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa obejmujących także fundusze na finansowa
nie wpłat do budżetu UE, współfinansowanie i prefinansowanie programów pomoco
wych. Realizacja tego celu odbywać się będzie przy uwzględnieniu ograniczeń związa
nych ze strukturą długu. 

Skuteczne zarządzanie długiem publicznym to jeden z ważnych stymulatorów wzrostu 
gospodarczego. Ale w określonych, niesprzyjających warunkach może ono stać się także 
hamulcem tego procesu. Tak więc jest to jednak jeden z podstawowych elementów skła
dowych finansów publicznych mających wpływ na rozwój kraju. Przejdźmy do dalszej 
analizy zarządzania finansami publicznymi. 

Restrukturyzacja finansów publicznych i skuteczne nimi zarządzanie wymaga poważ
nych zmian również na płaszczyźnie dochodowej. Niezbędne są zmiany w systemie po
datkowym, które oprócz uproszczenia przepisów zapewnią pewien wzrost dochodów bu
dżetowych. Powinno to nastąpić jednak nie w drodze podnoszenia stawek podatkowych, 
lecz likwidacji ulg i nieuzasadnionych przywilejów. Istniejący system podatkowy powstał 
w wyniku procesu zainicjowanego na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Od tego cza
su warunki gospodarowania ulegały systematycznym zmianom, a w ich rezultacie 
ukształtował się skomplikowany i drogi w administrowaniu oraz uciążliwy dla przedsię
biorców i obywateli system podatkowy. Ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obo
wiązku podatkowego, dążenie do uproszczenia całego systemu i zwiększenia jego czytel
ności oraz usunięcia nieścisłości interpretacyjnych przemawia za pilną koniecznością 
zmian w przepisach, zwłaszcza dotyczących opodatkowania osób fizycznych oraz docho
dów osób prawnych. 

Polska potrzebuje istotnych zmian w systemie podatkowym zwłaszcza tuż po wstąpie
niu do Unii Europejskiej i w obliczu nasilającej się konkurencji. Wychodząc temu na
przeciw, zaproponowane zostały w PNFR i obecnie są realizowane w ramach różnych 
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uszczegółowianych programów rozwiązania w zakresie podatków, które mają na celu 
unowocześnienie i uproszczenie systemu podatkowego, redukcję stawek podatkowych, 
poszerzenie bazy podatkowej i harmonizację przepisów podatkowych z regulacjami Unii 
Europejskiej. Zmiany te są podporządkowane dążeniu do zbudowania stabilnego systemu 
podatkowego, który stworzy korzystne warunki działania dla przedsiębiorców, zachęci do 
zwiększania oszczędności gospodarstwa domowe oraz umożliwi decentralizację finansów. 

Ważny początek zmian stanowi opcja opodatkowania dochodów osobistych z działalno
ści gospodarczej podatkiem 19% oraz obniżenie stawki podatku dochodowego od osób 
prawnych. W warunkach postępującej globalizacji niezbędne jest takie kształtowanie sys
temu podatkowego, by zachęcał on do inwestowania, innowacji i tworzenia miejsc pracy. 
Temu właśnie celowi służą zapoczątkowane zmiany. 

Zadanie, które ma wykonać system podatkowy, to zgromadzenie określonych środków przy 
minimalizacji niedogodności i negatywnych konsekwencji dla podatników, a także niskich 
kosztach poboru. Od systemu podatkowego wymaga się przede wszystkim wypełnienia funk
cji fiskalnych, ponieważ temu właśnie mają służyć podatki, jednak przy możliwie małych kon
sekwencjach dla gospodarki i mając na uwadze wspieranie rozwoju gospodarczego. 

Istotną kwestią jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o optymalny dla rozwoju gospo
darki poziom fiskalizmu. Badania empiryczne potwierdzają istnienie negatywnego wpływu 
nadmiernego fiskalizmu na możliwości wzrostu gospodarczego. Analizy takie, prowadzone 
w latach osiemdziesiątych XX w. w oparciu o doświadczenia krajów OECD, wskazują na 
ujemny związek pomiędzy udziałem sektora publicznego w PKB a długookresowym tem
pem wzrostu gospodarczego. Badanie przeprowadzone przez Roberta Barro (1989) wy
kazało m.in., że wzrost udziału sektora finansów publicznych w PKB o 1 punkt procen
towy oznacza zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego o 0,12 punktu procentowego 
rocznie4. Potwierdza to istnienie ważnych przesłanek do unikania wysokiego poziomu fi
skalizmu. Zwiększanie podatków prowadzić może do obniżenia poziomu inwestycji pry
watnych w związku z ograniczeniem środków własnych, co powoduje negatywne konse
kwencje dla potencjału wzrostu gospodarczego. Podobnie niekorzystnie wpływa na rynek 
pracy, zwiększając koszty pracy. Prowadzić może to też do sytuacji, w której część aktyw
ności gospodarczej efektywnego sektora prywatnego przejmowana będzie przez sektor 
publiczny i odbije się również negatywnie na wzroście gospodarczym. Nadmierny wzrost 
fiskalizmu prowadzi do łącznego spadku dochodów podatkowych w związku ze spadkiem 
faktycznej aktywności gospodarczej oraz do przenoszenia działalności do szarej strefy. 
Potwierdza to istnienie ważnych przesłanek do unikania wysokiego poziomu fiskalizmu 
i wskazuje na istnienie poziomu stawek podatkowych, których przekroczenie pociągać 
może za sobą wspomniane powyżej konsekwencje. 

Dokonana analiza elastyczności podatkowych dochodów budżetu państwa względem 
podstawowych czynników makroekonomicznych pozwoliła na stworzenie tabeli (tabela 1) 
obrazującej szacunkowy wpływ poszczególnych czynników makroekonomicznych na wy
sokość dochodów budżetu państwa obliczona w warunkach roku 2004. 

Sposób prezentacji elastyczności poszczególnych podatków pozwala na szacunkowe 
ustalenie skutków wynikających ze zmian czynników makroekonomicznych dla spójnych 
scenariuszy ekonomicznych. Skutki dla poszczególnych czynników makroekonomicz
nych zostały policzone w sposób rozłączny. Natomiast nie jest możliwe, za pomocą tych 
elastyczności, dokładne rozliczenie kwot przyrostów podatków pomiędzy poszczególny
mi latami (w części przyrostu przypisanej skutkowi makroekonomicznemu). Wynika to 

4 Strategia podatkowa, Ministerstwo Finansów. 
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tak z przybliżeń obliczeniowych (w tym z błędów liniowego przybliżenia zjawiska nieli
niowego), jak i bardziej skomplikowanej struktury dochodów, zależnych także od kwot 
określonych nominalnie czy faktu przechodzenia skutku danego roku na drugi (rozliczenia 
końcowe). 

Analizując przedstawione wielkości należy wziąć pod uwagę następujące wyjaśnienia: 
1. Zaprezentowana dla podatku PIT zależność obejmuje łączny efekt procesów realnych 

(realny wzrost plac i świadczeń, wzrost zatrudnienia, realny wzrost w działalności go
spodarczej). 

2. W wypadku wpływu cen na podatek akcyzowy zaprezentowany w tabeli skutek dotyczy 
jedynie towarów objętych procentową stawką akcyzy. Z uwagi na fakt, że polityka sta
wek kwotowych często uwzględnia prognozowane tempo wzrostu cen, można oszaco
wać skutek wzrostu składnika CPI o 1 punk procentowy na 337,6 mln zl przy założe
niu, że wzrost inflacji spowoduje analogiczne podniesienie średniorocznej dynamiki 
wzrostu stawek kwotowych (tj. również o 1,1 punktu procentowego). W projekcie usta
wy budżetowej na 2003 r. oraz w prognozie na 2004 r. założono średnioroczne dynami
ki stawki podatku na poziomie mniejszym niż prognozowany wskaźnik cen konsump
cyjnych (CPI) (nie dotyczy to wyrobów tytoniowych). 

3. Dochody z tytułu podatku akcyzowego są uzależnione od wielkości spożycia wyrobów 
obłożonych tym podatkiem. Prognoza wolumenu konsumpcji tych wyrobów sporzą
dzana jest w oparciu o charakterystykę poszczególnych rynków. Zakłada się, że zmia
na czynników makroekonomicznych wpływa na sprzedaż wyrobów akcyzowych w na
stępujący sposób: PKB wytworzony wpływa na zmianę wielkości konsumpcji paliw sil
nikowych oraz zużycie energii elektrycznej, natomiast na sprzedaż pozostałych wyro
bów akcyzowych wpływ ma dynamika spożycia ogółem. 

4. Ceny - obejmują skutki zmiany zarówno CPI, jak i wskaźnika cen produkcji (PPI). 
5. Skutki budżetowe zmiany w prognozie wzrostu PKB zostały policzone rozłącznie. W celu 

zidentyfikowania łącznego skutku należy wziąć pod uwagę strukturę wzrostu gospodarcze
go. Jeśli średnia elastyczność spożycia względem PKB wytworzonego wynosi 63,2%, 
a średnia elastyczność importu względem PKB wynosi 187,8% (dane dla 2004 r.), to łącz
ny skutek wzrostu PKB o 1 punkt procentowy wynosi 495+0,632 775 + 1,878 40 mln zt. 
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Obecnie w Polsce funkcjonują różne typy podatków, które można podzielić na kilka 
grup. Ich strukturę prezentuje umieszczony poniżej wykres. 

Wykres 3: Struktura dochodów podatkowych w 2002 r. 

Obecny poziom fiskalizmu w Polsce wynoszący około 40% (liczony jako udział przy
chodów sektora publicznego do PKB) jest zbliżony do średniej europejskiej. Również 
struktura dochodów podatkowych jest podobna do właściwej innym krajom europej
skim. Pomimo to - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i mając na uwa
dze, jak ogromny wpływ ma poziom podatków na rozwój gospodarczy - powstał PNFR, 
a w ślad za nim specjalna strategia podatkowa. W ramach tej strategii przewidziane są 
zmiany w zakresie podatków dochodowych, wśród których planowane jest wprowadze
nie jednej ustawy obejmującej opodatkowanie dochodów osób fizycznych i osób praw
nych z działalności gospodarczej, wprowadzenie odrębnej ustawy dotyczącej opodatko
wania dochodów osobistych osób fizycznych oraz zmiany w zakresie zryczałtowanych 
form opodatkowania, takie jak likwidacja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
i pozostawienie karty podatkowej. Reforma podatków majątkowych przewiduje natomiast 
zmiany zarówno w istniejących obecnie podatkach od posiadania majątku, jak i w podat
kach od nabycia majątku. 

Reforma systemu opodatkowania nieruchomości zakłada wprowadzenie kompleksowej 
ewidencji nieruchomości - tzw. katastru - i skorelowanie obciążeń z tytułu opodatkowania 
nieruchomości z wartością majątku i dochodami podatników oraz etapowe wdrażanie syste
mu docelowego. Konieczne jest uproszczenie systemu opodatkowania nieruchomości w wy
niku zastąpienia jednym podatkiem trzech obecnie obowiązujących oraz ujednolicenie 
zasad jego wymiaru. Przeprowadzenie tego etapu pozwoli na ocenę całego systemu opodat
kowania nieruchomości, przeprowadzenie analizy rozkładu wartości nieruchomości w skali 
całego kraju, a także wysokości obciążeń podatkowych w odniesieniu do wartości posiadane
go majątku. Wszystko to umożliwi przygotowanie docelowego etapu reformy i ustalenie wła
ściwej wysokości podatku zgodnie z kryterium wartości katastralnej nieruchomości. 
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Z reformą opodatkowania nieruchomości zostaną skorelowane zmiany w opodatkowa
niu nabycia majątku w wyniku projektowanych w 2005 r. nowelizacji ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Ma to na celu uprosz
czenie przepisów prawa podatkowego oraz zmniejszenie kosztów działania aparatu skar
bowego obciążających budżet państwa. 

Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej oparte są na wskazaniach Komisji 
Europejskiej i wskazaniach Strategii Modernizacji Polskiej Administracji Podatkowej, 
która przyjęta została przez Rząd 6 VIII 2002 r. Polska administracja skarbowa zorgani
zowana jest na trzech poziomach: 
- centralnym, 
- regionalnym, 
- lokalnym. 

Działania prowadzone zgodnie ze wspomnianą strategią mają na celu poprawę funk
cjonowania omawianego aparatu poprzez zapewnienie lepszej obsługi w salach operacyj
nych, poprawę komunikacji z podatnikiem przez opracowywanie strategii utworzenia te
lefonicznych centrów informacji podatkowej, zapewnienie jednolitego stosowania prawa 
podatkowego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku aparatu skarbowego. 

Projektowane zmiany mają przybliżyć organizację i kompetencje administracji skarbo
wej do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej, co ułatwi współpracę tych 
służb z partnerami z państwa UE oraz zapewni prawidłową realizację polskich zobowią
zań wobec Unii, w tym w szczególności prawidłowy wymiar, pobór i przekazywanie tzw. 
środków własnych Unii Europejskiej. Realizacja strategii modernizacji polskiej admini
stracji podatkowej zmierza do lepszej obsługi podatników, zwiększenia dobrowolnego 
wypełniania obowiązków podatkowych oraz racjonalizację kontroli podatkowych. 

Niepodjęcie planowanych zmian i brak kontynuacji już rozpoczętych skutkować by mo
gło wieloma negatywnymi następstwami. Konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa 
polskiego odczuwalne byłyby zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Dlatego też ko
nieczne jest sprostanie wielu wyzwaniom i wyrzeczeniom, czemu mają służyć istniejące 
plany, strategie i programy, ukierunkowujące rozwiązania problemów stojących przed fi
nansami publicznymi i będące przewodnikiem realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. 
Pozwolą one oprzeć rozwój Polski na zdrowych zasadach finansowo-ekonomicznych i po
zwolą w pełni wykorzystać szansę, przed jaką staje obecnie Polska. 

FINANSE PUBLICZNE POLSKI W LATACH 2004-06 A AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie gospodarce narodowej wymierne 
korzyści, zwłaszcza w długim okresie. Wiele analiz wskazuje na to, że przy pełnym wy
korzystaniu możliwości, jakie stworzy członkostwo, do 2010 r. można oczekiwać efektu 
dodatkowego wzrostu PKB średniorocznie nawet o 2 punkty procentowe. Złożą się na to 
korzyści bezpośrednio wynikające z udziału Polski w politykach unijnych, ale także po
średnie efekty związane m.in. z większym napływem zagranicznych inwestycji bezpo
średnich czy też z niższymi kosztami obsługi długu publicznego. 

Wraz z wstąpieniem do UE należy oczekiwać powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu go
spodarczego, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawy efektywności wykorzy
stania zasobów ludzkich (poprzez poprawę mobilności zawodowej i przestrzennej) 
i stopniowego obniżania stopy bezrobocia. Nie bez znaczenia będą także: poprawa infra
struktury transportowej i telekomunikacyjnej oraz poprawa w dziedzinie środowiska 
przyrodniczego. 



EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI... 329 

Jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego będą transfery środków 
strukturalnych z budżetu UE, które radykalnie zmienią strukturę wydatków publicznych. 
Zaangażowanie środków unijnych (zobowiązania) w latach 2004-06 może wynieść prawie 
11,4 mld€, a pułapy płatności szacuje się na 4,7 mld€. Ponadto w tym okresie Polska bę
dzie nadal otrzymywała środki przedakcesyjne PHARE, ISPA5 i SAPARD6. 

Głównym beneficjentem wejścia Polski do Unii Europejskiej będzie sektor rolny. Oferta 
UE w zakresie rolnictwa obejmuje wydatki na operacje rynkowe, dopłaty bezpośrednie 
oraz wydatki na rozwój obszarów wiejskich. Przyśpieszeniu rozwoju będzie także sprzyjać 
udział Polski w programach wspólnotowych, w tym zwłaszcza w zakresie B+R. 

W zakresie skutków finansowych akcesji dla budżetu państwa można wyróżnić trzy 
podstawowe grupy: zmniejszenie dochodów, nowe tytuły wydatków oraz przesunięcia ist
niejących wydatków (często z koniecznością ich wzrostu) na tytuły powiązane. W pierw
szej grupie zidentyfikowano zmniejszenia dochodów z ceł, podatku VAT i akcyzy szaco
wane w roku 2004 na około 3,6 mld zł, a w roku 2005 na około 4,2 mld zł (ceny bieżące). 
Nowe tytuły wydatków to przede wszystkim wpłaty do budżetu UE (w latach 2004-06 
szacowane na około 30 mld zł w cenach bieżących), składki na rzecz innych instytucji 
unijnych (w latach 2004-06 szacowane na około 1,1 mld zł w cenach bieżących) oraz pre-
finansowanie dopłat bezpośrednich i innych działań w ramach wspólnej polityki rolnej. 
Zmiany (często wzrost) istniejących wydatków wynikają z konieczności współfinansowa
nia pomocy przedakcesyjnej, przygotowania projektów i współfinansowania środków 
strukturalnych, kontynuacji dostosować do acąuis, w tym przygotowania zewnętrznej 
granicy UE {acąuis Schengen) i rozbudowy innych struktur administracyjnych. Ponadto 
po wejściu do UE Polska nadal będzie musiała pokrywać znaczące koszty administrowa
nia politykami wspólnotowymi. Główne wydatki dotyczyć będą administrowania różnymi 
instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej, ale również utrzymania zewnętrznej granicy 
celnej czy też instytucji regulujących i nadzorujących funkcjonowanie jednolitego rynku. 
Koszty te obciążą przede wszystkim budżet państwa. 

Zakłada się, że jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego Polski będą 
transfery środków strukturalnych z budżetu UE. W UE istnieją możliwości uzyskania 
wsparcia strukturalnego do wysokości 4% PKB kraju beneficjenta (poziom zobowiązań). 
Strukturę oraz zasady wykorzystania środków strukturalnych określa Narodowy Plan 
Rozwoju, który zawiera tablice finansowe dotyczące oczekiwanego na poziomie zobowią
zań finansowania ze środków pomocowych UE oraz niezbędnych środków krajowych, 
w tym środków budżetu państwa. Chociaż przepisy pozwalają na krajowe współfinanso
wanie ze środków publicznych na poziomie 20% w ramach funduszu strukturalnego 
i 15% przy środkach spójności, to w praktyce wysokość współfinansowania w obecnych 
krajach członkowskich nie jest niższa niż 25%. Po osiągnięciu pełnych standardów 
członkostwa Polska może przeznaczać dodatkowo około 5% PKB środków na inwesty-
cjerozwojowe, co w praktyce oznacza, że członkostwo w UE przesądzi o trwałym przesu
nięciu wydatków publicznych na cele rozwojowe. 

O ile w wypadku środków strukturalnych nie ma wątpliwości co do ich wykorzystania 
na cele rozwojowe, to przeznaczenie środków na rozwój obszarów wiejskich (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich), pomimo nazwy, nie jest już tak jednoznaczne. Alokacja 
środków w ramach tego instrumentu, w założeniu mającego wspierać zmiany strukturalne 

s W ramach Fundusz ISPA realizowane są duże projekty infrastrukturalne z zakresu ochrony środowiska oraz 
transportu również przyczynia się, w sposób pośredni, do wspierania rozwoju gospodarczego. 

('SAPARD jest to Działania Przedakcesyjne na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Support for Pre-
Accession Measures for Agriculture and Rural Development). 
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na wsi, po odjęciu 20% środków przesuniętych na dopłaty bezpośrednie, może wynieść 
w latach 2004-06 (na poziomie płatności) około 1,28 mld€. Wykorzystanie tych środków 
zależy od wysokości współfinansowania (MRiRWnie przewiduje udziału własnego rolni
ków), ale dużo istotniejsza jest struktura PROW. 

Pozycja budżetowa netto w ujęciu UE nie oddaje całości skutków finansowych akcesji. 
Z uwagi na wąskie ujęcie nie obejmuje m.in. spadku dochodów czy też (poza składką) 
wpłat do innych instytucji unijnych. Trzeba przyznać, że w przypadku tych ostatnich 
otrzymaliśmy korzystniejsze warunki niż w zakresie wpłat do budżetu ogólnego, umożli
wiające przesunięcie lub rozłożenie wpłat w czasie. Bilans w wydaniu UE nie wychwytu
je również faktu, że strumienie finansowe płynące z Polski mają charakter budżetowy, na
tomiast środki transferowane z UE w znacznej części są rozprowadzane poza budżetem 
państwa. W załączniku 1 przedstawiono strukturę transferów z UE do Polski oraz struk
turę składek do budżetu ogólnego UE i wpłat do innych instytucji wspólnotowych. 

Wpłaty środków własnych do budżetu ogólnego UE w latach 2004-06 oraz wpłaty do in
nych instytucji wspólnotowych (EBC7, EBF, EWWiS9) wyniosą około 31,2 mld zł. W tym 
samym czasie transfery z budżetu ogólnego (na poziomie płatności) mogą osiągnąć wy
sokość 62 mld zł. Poziom zobowiązań wyznaczony dla Polski wynosi około 88 mld zł, któ
rych efektywne wykorzystanie rozciąga się poza rok 2006. W węższym ujęciu relacji fi
nansowych z budżetem ogólnym UE oraz budżetami innych instytucji wspólnotowych 
dodatnia pozycja budżetowa netto Polski na poziomie płatności wyniesie w latach 
2004-06 około 31 mld zł. 

Jednocześnie niezbędne jest uwzględnienie innych wydatków publicznych związanych 
z akcesją do UE, przede wszystkim w formie współfinansowania programów UE (głów
nie programów strukturalnych) oraz prefinansowania wydatków, zwłaszcza w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wydatki te zostały przedstawione w załączniku 1 obok 
transferów. 

Najważniejszą pozycją obciążającą sektor finansów publicznych, obok składek do bu
dżetów wspólnotowych, będą wydatki dotyczące współfinansowania programów struktu
ralnych. W omawianym okresie mogą one osiągnąć wysokość około 16 mld. zł. Należy jed
nak nadmienić, że współfinansowanie przez Polskę odniesiono tu do poziomu zobowią
zań wspólnotowych, zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju. Ponadto jedynie 
połowa kwoty współfinansowania będzie pochodzić z budżetu państwa. 

Istotną pozycję zajmują również wydatki wynikające ze współfinansowania oraz refinan
sowania wydatków związanych ze WPR oraz rozwojem obszarów wiejskich. Maksymalny 
wkład publiczny związany z dopłatami bezpośrednimi oszacowano na 10 mld zł10. Prefinan-
sowanie związane z operacjami rynkowymi szacuje się na 0,5 mld zł, natomiast współfinan
sowanie programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich wyniesie około 3 mld zł. 

INNE WYDATKI BUDŻETU DOTYCZĄ WSPÓŁFINANSOWANIA PROGRAMÓW 
PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ 

Łącznie maksymalne wydatki ze środków publicznych związane ze współfinansowaniem 
oraz prefinansowaniem wydatków wspólnotowych na poziomie zobowiązań oszacowano 

7 Europejski Bank Centralny. 
8 Europejski Bank Inwestycyjny. 
9 Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali. 
10 Składa się na to około 3,5 mld zf stanowiące koszty prefinansowania dopłat i maksymalne możliwe 

uzupełnienia dopłat bezpośrednich z budżetu państwa w wysokości około 6,5 mld zł. 
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aa około 40 mld zł. Jednak efektywnie wydatkowane środki w latach 2004-06 szacuje się 
jedynie na poziomie około 40% tej kwoty. "Wydatki te obejmują zarówno wydatki budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych podmiotów uczestniczących 
w projektach wspólnotowych. 

Mając bogaty już bagaż doświadczeń historycznych, wykorzystując dziejowy moment 
wejścia do UE, nasz kraj powinien poprzez efektywne zarządzanie finansami publicz
nymi dążyć do utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego przynajmniej przez naj
bliższe pięć lat na poziomie dwukrotności tempa wzrostu PKB w krajach unijnych. 
Może to być realne poprzez z jednej strony zmianę struktury wydatków publicznych 
oraz ich ograniczenie, z drugiej natomiast dzięki rozsądnej polityce podatkowej. Te 
dwa elementy pozwalają w przemyślany sposób kształtować poziom deficytu sektora fi
nansów publicznych oraz długu publicznego. Wszystkie działania w ramach finansów 
publicznych poprzedzone zostać powinny analizą korzyści i strat dla gospodarki. Środ
ki publiczne to bowiem strumienie pieniężne mogące stymulować wzrost PKB, ale nie
umiejętne nimi zarządzanie mogłoby doprowadzić do stagnacji gospodarki. Jest szansa, 
aby do tego nie doszło. 
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ROZDZIAŁ XX 

Maciej Mekiński 

ZADANIA ORAZ SYSTEMY DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO A ROZWÓJ REGIONALNY W PERSPEKTYWIE 
KILKULETNIEJ 

WSTĘP 

Rozwój regionalny, polityka regionalna to pojęcia wynikające z przyjęcia określonego 
spojrzenia na rozwój gospodarczy w aspekcie przestrzennym. W wypadku Polski niezwy
kle istotną determinantą, mającą swe źródło także w procesach globalizacyjnych, jest bez 
wątpienia integracja z Unią Europejską (UE). Oddziaływanie na gospodarkę w skali re
gionalnej wymaga dokładnego rozeznania uwarunkowań lokalnych. Przegląd dorobku na
ukowego regionalistyki w zakresie klasyfikacji przyczyn i wyjaśniania zależności między 
czynnikami wpływającym na rozwój regionalny prowadzi do kilku wniosków1. Nowe kon
cepcje naukowe powstają tu relatywnie szybko, wręcz w odstępach dwuletnich lub trzy
letnich. Nawet fundamentalne związki przyczynowe (np. między metropolią a obszarami 
peryferyjnymi) interpretowane są często w zupełnie różny sposób. Poszczególne teorie 
opatrywane są licznymi zastrzeżeniami i założeniami i de facto wyjaśniają w sposób nie 
budzący wątpliwości zjawiska dotyczące ściśle określonych terytoriów w danym przedzia
le czasowym. Przyczyn tej różnorodności koncepcji może być wiele, ale w mojej opinii 
najważniejsze są dwie: 
1) rozwój gospodarczy danego regionu jest zawsze zjawiskiem unikatowym, właściwym 

tylko dla danego miejsca, uwarunkowanym niepowtarzalnym układem czynników; 
2) coraz szybszy rozwój czynników i relacji ekonomicznych wyprzedza wyniki badań na

ukowych i utrudnia długofalowe prognozowanie. Dla przykładu, jeszcze w latach sie
demdziesiątych XX w. bardzo popularna była koncepcja, według której optymalnym 
usytuowaniem dla firmy było bliskie sąsiedztwo innych firm. Tymczasem procesy glo
balizacyjne połączone ze spadkiem kosztów transportu sprawiły, że obecnie rozwój 
wielkich korporacji często przebiega drogą internacjonalizacji, w ramach jednej firmy, 
a nie poprzez ścisłą współpracę kilku, usytuowanych w bliskiej odległości2. 

Analiza kompetencji poszczególnych ogniw uczestniczących w procesie programowania, 
a następnie finansowania rozwoju regionalnego, nie może być oderwana od kluczowych in
strumentów polityki regionalnej. W wypadku Polski jest to kontrakt wojewódzki. Instytucja 
ta została wprowadzona ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego'. Przedstawie
nie omawianego problemu wymaga nie tylko analizy norm kompetencyjnych wynikających 
z przepisów prawa, lecz także odwołania się do praktyki polityki regionalnej w Polsce. 

1 Na temat koncepcji rozwoju regionalnego por.: J. Adamiak, W Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska, 
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Toruń 2001, s. 18 i nast.; 
S. Korenik, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wrocław 2003, s. 9 i nast.; A. 
Kukliński, O nowym modelu polityki regionalnej. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4/2003, s. 5 i nast.; K. 
Olejniczak, Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, Studia 
Regionalne i Lokalne Nr 2/2003, s. 55 i nast.; F. Piontek, Aksjologiczne podstawy rozwoju regionalnego 
w warunkach globalizacji, a w rozwoju zrównoważonym trwałym, w: K. Jajuga (red.), Uwarunkowania 
i metody finansowania rozwoju regionalnego, Tychy 2002, s i l i nast.; W Szmyt, Teorie rozwoju regionalnego 
ze szczególnym uwzględnieniem modelu rdzenia i peryferii, Wrocław 1999, s. 49 i nast. 

2 W Szmyt, Teorie rozwoju regionalnego..., s. 56. 
3 Ustawaz 12V2000r.ozasadachwspieraniarozwojuregionalnego (Dz.U.z2000r.,Nr48,poz.550,zpóźruejszymizmianami). 
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W gospodarce rynkowej państwo - w rym także samorząd terytorialny - może wpływać 
na gospodarkę poprzez bodźce ekonomiczne lub organizacyjne. Dlatego rolą samorządu 
terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego jest z jednej strony poprawa warunków 
zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś usuwanie istniejących barier. Badając ukształto
wanie kompetencji poszczególnych podmiotów polityki regionalnej oraz instytucję kon
traktu wojewódzkiego można postawić następujące tezy: 
1) szybki wzrost gospodarczy kraju jest uwarunkowany harmonijnym rozwojem poszcze

gólnych regionów (województw); 
2) barierą zrównoważonego rozwoju regionalnego jest słabość finansowa samorządów 

województw oraz niekorzystny układ kompetencji poszczególnych ogniw programo
wania rozwoju regionalnego; 

3) w najbliższych latach trudno oczekiwać radykalnego wzmocnienia potencjału finanso
wego województw samorządowych; w celu upodmiotowienia samorządu wojewódzkiego 
w zakresie polityki regionalnej należy dokonać przebudowy systemu programowania 
rozwoju regionalnego; 

4) przemiany strukturalne w skali regionu następują powoli, w cyklach co najmniej 15-20 
lat, zatem w ciągu najbliższych kilkunastu lat w pierwszej kolejności wystąpią efekty 
zarówno trafnych, jak i błędnych decyzji podjętych w polskiej polityce regionalnej od 
roku 20004. 

ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A ROZWÓJ REGIONALNY 

Zadania z zakresu rozwoju regionalnego 

Nie ma zamkniętego katalogu zadań uznanych za należące do zakresu rozwoju regio
nalnego. Zawarte w art. 5 ustawy o zasadach rozwoju regionalnego wyliczenie zadań ma 
jedynie charakter przykładowy, na co wskazuje ust. 3, pkt 10 tego artykułu, który mówi 
o „innych zadaniach związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego". Wśród przykła
dowych zadań ustawa wymienia między innymi: 
1) rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje 

gospodarcze, transfer technologii; 
2) restrukturyzację wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i re

gionalnej, opierającą się na zasadach zrównoważonego rozwoju; 
3) tworzenie nowych, stałych miejsc pracy; 
4) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warun

ki realizowania inwestycji gospodarczych; 
5) przedsięwzięcia w zakresie edukacji, w tym inwestycje oświatowe i edukację dorosłych; 
6) przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej będące składnikami kultury 

narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego; 
7) inwestycje poprawiające stan środowiska; 
8) rozwój instytucji działających na rzecz pobudzania aktywności i wspomagania działań 

samorządowych wspólnot regionalnych i lokalnych; 
9) studia i badania niezbędne do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. 

Wymienione powyżej działania muszą być ukierunkowane na realizację ustawowo okre
ślonych celów polityki regionalnej. Na pierwszym miejscu wymienia rozwój poszczegól
nych obszarów kraju, poprawę jakości i warunków życia mieszkańców oraz poziomu 

4 Na długotrwałość procesów przemian strukturalnych zwraca uwagę S. Korenik w: Dysproporcje regionów..., s 68. 
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zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych. Drugim celem ma być stwarzanie wa
runków do podnoszenia konkurencyjności wspólnot samorządowych. Jako trzeci cel usta
wodawca stawia wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów 
kraju oraz wyrównanie szans obywateli państwa bez wiględu na miejsce zamieszkania, 
a także zmniejszanie zacofania obszarów słabo rozwiniętych i mających najmniej ko
rzystne warunki rozwoju. Przepisy ustawy wytyczają także granice działań na rzecz 
wspierania rozwoju regionalnego. Jest to przede wszystkim wymóg zachowania i wzmoc
nienia spójności gospodarczej i integralności terytorialnej Polski jako państwa jednolite
go, a także potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony dziedzictwa kul
turowego i dóbr kultury. Przepisy ustawy są sformułowane dość ogólnie. Z jednej strony 
jest to korzystne, bowiem zapisy aktu (którego zmiana wymaga uchwalenia ustawy) nie 
będą krępowały władz w działaniu. Z drugiej jednak zachodzi wątpliwość co do realnej 
możliwości kontroli ze strony sądu czy np. dana inwestycja lokalna zapisana w kontrak
cie wojewódzkim urzeczywistnia zapisane w ustawie cele, czy też nie. To z kolei może po
zbawić przepisy prawa ich fundamentalnej cechy - sankcji. Stan taki upodabnia przepi
sy raczej do manifestu programowego niż źródła prawa5. 

Udział poszczególnych województw w PKB 

Wyrazem zróżnicowania między poziomem rozwoju regionów jest ich udział w wytwo
rzeniu rocznego produktu krajowego brutto. Wykres 1 przedstawia taki udział poszczegól
nych regionów (z czasem województw samorządowych) w PKB w latach 1995-01. 

5 Szersza analiza aspektów prawnych rozwoju regionalnego wykracza poza ramy niniejszego opracowani. Warto 
jednak zwrócić uwagę na coraz częstsze stosowanie, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju regionalnego, 
dokumentów niemających waloru źródła prawa w rozumieniu Konstytucji (np. Narodowy Plan Rozwoju, 
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, różnego rodzaju „podręczniki" dla projektodawców ubiegających 
się o współfinansowanie projektów). Dokumenty te nie są tylko aktami kierownictwa wewnętrznego, lecz 
oddziałują bezpośrednio na prawa i obowiązki obywateli i prywatnych instytucji. 
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Jak wynika z powyższego wykresu, mierzone w ten sposób dysproporcje zmieniały się 
zarówno pod względem wielkości, jak i lokalizacji geograficznej. Dla przykładu, w roku 
1995 r. największe dysproporcje dotyczyły regionów obejmujących terytorium obecnego 
województwa lubuskiego i mazowieckiego. Udział regionu mazowieckiego (16,3%) był 
6,27 razy większy niż lubuskiego (2,6). Tymczasem w roku 2001 r. relacja udziału woje
wództwa mazowieckiego (20,5) do województwa najuboższego, opolskiego (2,3), wynosi
ła 8,91. Udział województwa lubuskiego pozostał przez cały ten okres na bardzo podob
nym poziomie (od 1996 r. 2,6%). Z kolei województwo opolskie zmniejszyło swój udział 
z 2,8% w 1995 do 2,3% w 2001 r. 

Wykres wyraźnie wskazuje, iż największy udział w PKB przypada województwu mazo
wieckiemu (wzrost o prawie 26%). Jest to jedyny region, którego zwiększa się rośnie z ro
ku na rok. Wzrost w stosunku do roku 1995 odnotowały województwa: pomorskie (nieca
łe 2%) i wielkopolskie (wzrost o 9%) Pozostałe województwa odnotowały spadek. Świad
czy to o pogłębieniu się w badanym okresie dysproporcji. 

Podział kompetencji w zakresie rozwoju regionalnego między państwo a samorząd terytorialny 

Zasady programowania rozwoju regionalnego zostały określone przede wszystkim 
w przepisach ustawy z 12 V 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Kluczo
we dokumenty programujące rozwój regionalny, średniookresowe dokumenty planistycz
ne i programujące -Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego oraz Program Wsparcia 
- uchwala Rada Ministrów. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest elementem 
Narodowego Planu Rozwoju. Plan ten będzie realizowany poprzez poszczególne progra
my operacyjne, które mogą mieć charakter regionalny (Zintegrowany Program Rozwoju 
Regionalnego) lub sektorowy (np. SPO Rozwój Konkurencyjności Przedsiębiorstw.) Plan 
oraz programy powinny być zgodne z kierunkami polityki regionalnej i strukturalnej Unii 
Europejskiej po to, aby móc skorzystać ze wsparcia Wspólnot realizowanego poprzez bu
dżetowe fundusze Unii. Wyrazem uzgodnienia między państwem członkowskim a Komi
sją Europejską są wydane przez Komisję Podstawy Wsparcia Wspólnoty. 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest przyjmowana w drodze uchwały, co bu
dzi zrozumiałe wątpliwości co do zgodności z wymogami demokratycznego państwa 
prawnego. Uchwała nie jest bowiem źródłem prawa w rozumieniu Konstytucji RP Tym
czasem Strategia przesądza o kierunkach polityki regionalnej kraju. Strategia jest reali
zowana przez program wsparcia przyjmowany w drodze rozporządzenia wydawanego 
przez Radę Ministrów. Tym samym akt niższego rzędu, który w świetle Konstytucji nie 
ma waloru źródła prawa, przesądza o treści rozporządzenia. 

W świetle przepisów powołanej ustawy z 12 V 2000 r. to Rada Ministrów, a nie samorząd 
terytorialny decyduje o kształcie poszczególnych programów operacyjnych. Wprawdzie 
przepisy unijne akcentują konieczność zachowania zasady partnerstwa na wszystkich 
szczeblach planowania i wspierania rozwoju regionalnego, jednak także Komisja Europej
ska prowadzi rokowania z państwami, a nie z ich samorządami regionalnymi. 

Ustawa deklaruje konieczność zachowania trybu uzgodnień między stroną rządową 
a samorządową oraz „brania pod uwagę", a nie „uwzględnianie" strategii rozwoju woje
wództw (art. 11, ust. 4). Jednak stanowiska samorządu terytorialnego nie mają dla admi
nistracji centralnej wiążącego charakteru. Jest to konstrukcja w pełni uzasadniona unitar
nym charakterem Rzeczypospolitej. Zgodnie z art. 13 Rada Ministrów wydaje program 
wsparcia, w którym określa zakres, tryb i warunki wspierania przez państwo programów 
wojewódzkich. 
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To słuszne założenie jednak ma także wady. Przede wszystkim grozi to możliwością na
rzucania województwom i innym jednostkom samorządu terytorialnego konkretnych za
dań, niekoniecznie korzystnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Zgodnie z art. 
11, ust. 5 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego wykonywanie zadań zwią
zanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu woje
wództwa. Wsparcie finansowe rozwoju regionalnego ze środków budżetu państwa może 
być przeznaczone na zadania ujęte w kontraktach wojewódzkich. Wsparcie innych zadań 
wymaga wyraźnego upoważnienia ustawowego. 

Podział kompetencji między samorząd regionalny i lokalny 

Zgodnie z art. 11 ustawy z 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa samorządy woje
wództw są zobowiązane dó opracowywania strategii rozwoju, które są następnie realizo
wane poprzez programy wojewódzkie6. Samorząd województwa określa strategię rozwo
ju województwa uwzględniającą w szczególności: 
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywa

telskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lo
kalnej; 

2) pobudzanie aktywności gospodarczej; 
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 

potrzeb przyszłych pokoleń; 
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 
Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą z kolei składa się: 
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu woje

wódzkim; 
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych, publicznych i prywatnych, w celu reali

zacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia oby

wateli; 
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalne

go, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 
6) rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu tech

nologicznego oraz innowacji; 
7) wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa 

kulturowego; 
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa. 

Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. Gmi
ny oraz powiaty natomiast nie są zobowiązane do sporządzania lokalnych strategii czy też 
programów. 

Współdziałanie samorządu lokalnego i regionalnego w zakresie zadań związanych ze wspie
raniem rozwoju regionalnego może następować na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, 
poprzez zawieranie porozumień dotyczących realizacji zadań należących do kompetencji 
samorządu wojewódzkiego. Po drugie, poprzez ujęcie zadań realizowanych przez jed
nostki samorządu regionalnego i lokalnego w kontrakcie wojewódzkim. Sposób pierwszy 

6 Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 42, poz. 1590. 
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nie jest w praktyce polskiej dość powszechny. Z kolei sposób drugi, jak się wydaje, byl do 
tej pory nadużywany, co doprowadziło do zatracenia przez kontrakt wojewódzki charak
teru instrumentu rozwoju regionalnego. W literaturze przyczyn tej sytuacji upatruje się 
głównie w słabości finansowej samorządu wojewódzkiego. Stąd pojawiają się postulaty 
znacznego zasilenia budżetów regionalnych. W mojej ocenie diagnoza ta jest trafna, jed
nakże w najbliższych latach trudno się spodziewać znaczącego finansowego zasilenia sa
morządów wojewódzkich. 

Mówiąc o zasileniu mam na myśli zwiększenie dochodów, a nie przychodów wojewódz
kich. Tak więc sądzić można, że pewnym rozwiązaniem byłoby uporządkowanie relacji 
między województwem samorządowym a jednostkami samorządu lokalnego. Być może, 
korzystne okazałoby się wprowadzenie obowiązku opracowywania strategii rozwoju lokal
nego. Strategie takie nie musiałyby być sporządzane w skali gmin. Mogłyby obejmować 
terytoria obecnych powiatów. Tak jak strategia rozwoju województwa musi de facto być 
dostosowana do programu wsparcia, tak i strategie lokalne musiałyby zachować zgodność 
Ze strategią wojewódzką. 

Oczywiście, przepisy ustawowe powinny w takim przypadku dokonać ścisłej reglamenta
cji zakresów strategii szczebla regionalnego i lokalnego, aby nie naruszyć istoty samodziel
ności jednostek samorządu terytorialnego. Strategie te winny być opracowywane w oparciu 
o zasadę subsydiarności. Strategia rozwoju województwa dotyczyć by mogła kwestii wykra
czających poza możliwości realizacji przez samorząd lokalny. Kontrolą wzajemnej zgodno
ści tych dokumentów powinien zajmować się niezależny podmiot, mający jednak doświad
czenie i wiedzę w sprawach samorządowych, np. samorządowe kolegium odwoławcze. 

Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki rozwoju regionalnego 

Kontraktami wojewódzkimi ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego nazy
wa szczególnego rodzaju umowę zawieraną między Radą Ministrów a samorządem wo
jewództwa. Zadania samorządu oraz władz centralnych w zakresie rozwoju regionalnego 
są wykonywane poprzez zawarcie, a następnie realizację kontraktu. Instrument w posta
ci umowy między rządem a samorządem województwa przewiduje również projekt usta
wy o Narodowym Planie Rozwoju1. 

Zarówno rozwiązania przyjęte w obowiązującej, jak i w przyszłej ustawie zawierają 
niedoskonałości legislacyjne powodujące liczne rozbieżności interpretacyjne - także 
w piśmiennictwie8. Szczegółowa analiza prawna tych aktów wykracza jednak poza ramy 
niniejszego opracowania. Nie mniej należy zwrócić uwagę na kwestie rzutujące na sferę 
praktyczną. Wydaje się, że mimo podnoszonych w piśmiennictwie wątpliwości towarzy
szących wprowadzeniu tej instytucji prawnej, kontrakty mogą odegrać pozytywną rolę ja
ko instrument polityki regionalnej. Słabości i zagrożenia rozwoju w układzie regionalnym 
wynikają po trosze z rozwiązań przyjętych w ustawie o zasadach wspierania rozwoju re
gionalnego, a także mają swe źródło w przypisaniu województwom samorządowym nie
dostatecznych dochodów. Dotyczy to zwłaszcza dochodów", które mogą być przeznaczone 
przez województwo na finansowanie inwestycji rozwojowych. To dlatego województwa 
samorządowe nie stały się, jak dotąd, aktywnym podmiotem polityki regionalnej. 

' Rządowy projekt ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, druk sejmowy nr 2226 z 12 XI 2003 r. 
8 Por. np. E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2001, s. 233; A. Borodo, 
Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń, 2003 r., s. 322. 

9 T.G. Grosse przedstawia krytyczną ocenę realizacji kontraktów wojewódzkich, podkreśla konieczność 
wzmocnienia zasobów finansowych samorządu wojewódzkiego, por np. tegoż Ocena systemu polityki 
regionalnej w wybranych województwach, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4/2002 r., s. 5 i nast. 
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Do tej pory kontrakty wojewódzkie zostały zawarte raz, 19 VI 2001 r. Miały obowiązy
wać do końca roku 2002. Jednak w związku z trudnościami finansowymi budżetu państwa 
już pod koniec 2001 r. Rada Ministrów zablokowała znaczną część wydatków na realiza
cję kontraktów wojewódzkich w tamtym właśnie roku. Jednocześnie zmniejszono począt
kowe kwoty prognozowane na kontrakty na rok 2002 o 45%. 

W piśmiennictwie istnieją rozbieżności w kwestii obligatoryjnego lub fakultatywnego 
charakteru kontraktu wojewódzkiego. Obowiązujące i projektowane przepisy nakładają 
jednak na rząd i samorząd województwa obowiązek przystąpienia do rokowań (negocja
cji) dotyczących zawarcia oraz zmiany kontraktu wojewódzkiego. Z całą pewnością moż
na natomiast mówić o bardzo silnym bodźcu ekonomicznym skłaniającym województwa 
do występowania z wnioskiem o podjęcie rokowań oraz zawarcie kontraktu. Zgodnie 
z art. 29 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (i analogicznym art. 33 pro
jektowanej ustawy o NPR), zadania z zakresu rozwoju regionalnego nieujęte w kontrak
cie wojewódzkim mogą być finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wyłącznie 
w enumeratywnie określonych przypadkach (klęski żywiołowe, programy pilotażowe, nie
które programy doradcze i informacyjne). Oznacza to, że w wypadku braku zawarcia kon
traktu wojewódzkiego zadania z zakresu rozwoju regionalnego mogą być realizowane tyl
ko ze środków własnych samorządu. 

W założeniu ustawodawcy formuła kontraktu miała zapewnić realizację zasady partner
stwa przy programowaniu i finansowaniu rozwoju regionalnego. W mojej ocenie jest to 
dobry kierunek rozwiązań, jednak pod warunkiem uporządkowania relacji miedzy po
szczególnymi szczeblami samorządu lub też przebudowy systemu dochodów samorządo
wych na rzecz zwiększenia dochodów budżetów województw. Dotychczasowa praktyka 
programowania i finansowania rozwoju regionalnego wskazuje, że bez takiej przebudowy 
występują bardzo niepokojące tendencje. W szczególności należy zauważyć, że dość słaby 
finansowo samorząd województwa, powołany do negocjowania kontraktu, jest usytuowany 
między dwoma silnymi ośrodkami nacisku: administracją centralną oraz działającymi na 
terenie województwa jednostkami samorządu lokalnego - gminami i powiatami. 

W państwie jednolitym, nie federacyjnym, jakim jest Polska, nie ulega wątpliwości, 
że koordynacja polityki regionalnej i jej programowanie na szczeblu rządowym musi na
leżeć do Rady Ministrów. Taki model regulacji został przyjęty w ustawie o zasadach 
wspierania rozwoju regionalnego oraz w projekcie ustawy o Narodowym Planie Rozwo
ju. Swoboda kształtowania treści strategii rozwoju regionalnego przyniosła jednak także 
niekorzystne efekty. Przy finansowej słabości województw miały one dwa wyjścia: albo 
zgodzić się w całości na propozycje Rady Ministrów, albo zrezygnować z zawarcia kon
traktu, co de facto oznaczałoby rezygnację z prowadzenia polityki regionalnej w danym 
regionie. Doprowadziło to do wpisania do kontraktów inwestycji, których walor rozwojo
wy jest co najmniej wątpliwy. Chodzi o tzw. dawne inwestycje centralne, w szczególności 
liczne obiekty szpitalne przewyższające potrzeby w regionach. 

Z drugiej strony finansowa przewaga nad samorządami województw jednostek samo
rządu lokalnego - głównie gmin i miast na prawach powiatów - doprowadziła do objęcia 
kontraktami licznych inwestycji o charakterze lokalnym, bez większego wpływu na rozwój 
regionu. W oficjalnej informacji Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
o realizacji kontraktów wojewódzkich znalazło się stwierdzenie: „Znaczna liczba zadań 
wpisanych do kontraktów w oparciu o wnioski samorządów powodowała rozproszenie 
środków. Należy przy tym wskazać, że wielość drobnych zadań o niewielkim wpływie na 
rozwój regionu (np. drobna lokalna infrastruktura transportowa, komunalna, oświatowa), 
ważnych dla życia regionu, ale stanowiących bardziej narzędzie do zaspokajania bieżących 
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potrzeb niż środki na zadania o istotnym znaczeniu dla efektywnego rozwoju regionu i jego 
konkurencyjności, nie sprzyja pełnemu uzyskaniu zakładanych pierwotnie rezultatów. W po
równaniu z rokiem 2001 trudno zauważyć w tym zakresie znaczący postęp albo przełom10. " 

Dokładna analiza efektów kontraktów wojewódzkich z lat 2001-03 z punktu widzenia 
ich wpływu na rozwój regionalny jest obecnie niemożliwa ze względu na brak ostatecz
nych danych. Jednak już w świetle informacji za rok 2002 można poczynić pewne spo
strzeżenia. I tak znaczna część zadań dotyczyła rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
drogowej. Należy wszak zauważyć, że niejednokrotnie inwestycje te obejmowały drogi 
o znaczeniu lokalnym. W zakresie zadań oświatowych (15 województw) rzeczowe rezul
taty realizacji kontraktów wojewódzkich polegają głównie na modernizacji oraz rozbudo
wie budynków i sal dydaktycznych, przede wszystkim w zakresie szkolnictwa podstawo
wego i średniego. Utworzono nowe miejsca pracy dla nauczycieli. Dotyczy to także woje
wództw o niższych od średnich krajowych wskaźników liczby uczniów przypadających na 
jedną szkołę, pomieszczenie szkolne, nauczyciela czy oddział. Tylko w trzech wojewódz
twach zadania oświatowe objęły szkolnictwo wyższe. Wątpliwości z punktu celowości 
i wpływu na rozwój regionalny budzi rozbudowa infrastruktury szkolnej wobec stopnio
wego wychodzenia pokolenia wyżu demograficznego z przedziału wiekowego objętego 
szkolnictwem podstawowym i średnim. 

Zadania zaklasyfikowane w informacji jako ochrona zdrowia koncentrowały się na mo
dernizacji i rozbudowie infrastruktury, zakupie sprzętu medycznego, rzadziej zaś na 
szkoleniach pracowników. Część inwestycji dotyczy nowoczesnych, wysoko specjalistycz
nych procedur. Z kolei znaczna część inwestycji infrastrukturalnych z zakresu ochrony 
zdrowia została niejako narzucona samorządom przez stronę rządową. Dotyczy to tzw. 
„dawnych inwestycji centralnych", w szczególności w województwie Śląskim, gdzie od
dano do użytku nowe oddziały i budynki, pomimo że liczba łóżek na 10000 ludności 
o 20% przekracza średnią krajową. Pomijając bardzo złożoną ocenę skutków realizacji 
lub zaprzestania tych inwestycji można jednak stwierdzić, że nie stanowią one istotnego 
bodźca rozwoju regionalnego. 

Zadania objęte pozycją „kultura" (14 województw) dotyczyły najczęściej remontów 
obiektów zabytkowych oraz rozbudowy i modernizacji ośrodków kultury. W pozycji tej za
warto również zadania z zakresu infrastruktury turystycznej. Wpływ powyższych zadań 
na rozwój regionalny będzie w województwach bardzo zróżnicowany. Poszczególne regio
ny mają różnorodną atrakcyjność turystyczną. Także skala zadań przełoży się na rozmiar 
oddziaływania. Dla przykładu, w województwie Lubuskim zadania te ograniczyły się do 
zakupu nowoczesnego sprzętu komputerowego i kamery cyfrowej oraz wybudowania 
czterech domków bliźniaczych przystosowanych do obsługi turystów niepełnospraw
nych. Z kolei w województwach Łódzkim, Podkarpackim, Podlaskim i Pomorskim prze
prowadzono istotne prace modernizacyjne w muzeach, bibliotekach i salach koncerto
wych odczuwalnie zwiększając liczbę odwiedzających. 

Zadania z zakresu „kultura fizyczna i sport" prowadzone były w 6 województwach. 
W dziale „zadania oświatowe" wykazywane są oddawane do użytku lub remontowane sale 
gimnastyczne w szkołach, które często mogą być użytkowane nie tylko przez uczniów, ale 
również przez inne osoby, np. za pośrednictwem organizacji użytku publicznego. Działania objęte 
kontraktami wojewódzkimi polegały głównie na modernizacji, rzadziej zaś na rozbudowie 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o wykorzystaniu w 2002 r.: 
a) dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich (cz. 83, poz. 49); 
b) środków na współfinansowanie programów rozwoju regionalnego PHARE (cz. 83, poz. 55), Warszawa 

czerwiec 2003 r. 
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dużych obiektów sportowych. Często spotykanymi inwestycjami były nowe sale sportowe 
i baseny. Wydaje się, że inwestycje te samodzielnie (bez innych czynników wzrostowych) 
trudno przełożą się na rozwój danego regionu. Raczej mogą one mieć znaczenie lokalne. 

Zastrzeżenia może budzić objecie kontraktami wojewódzkimi licznych zadań z zakre
su opieki społecznej (8 województw). W powołanej Informacji zaliczono także remonty 
i modernizację, np. kuchnie, pralnie, likwidacja barier architektonicznych dla niepełno
sprawnych. Warto zauważyć, że tylko niektóre z nich osiągnęły standard wymagany prze
pisami Unii Europejskiej. 

Kontrakty wojewódzkie zawarte w czerwcu 2001 r. obowiązywały do końca 2003 r., ale 
w oparciu o ich zapisy jak dotąd nie zostały zawarte następne. Formalnoprawną przeszkodą 
ich zawarcia jest brak w obecnym stanie prawnym programu wsparcia. Poprzedni wygasł 
również z końcem roku 2003. Na rok 2004 nie opracowano programu wsparcia, co - do 
czasu jego opracowania - uniemożliwia dalszą realizację Narodowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego. Zgodnie bowiem z art. 11, ust. 8 ustawy o zasadach wspierania rozwoju re
gionalnego strategia realizowana jest poprzez program wsparcia. Z powyższych wzglę
dów na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przystąpienie do rokowań, a tym bardziej zawarcie 
nowych kontraktów wojewódzkich. 

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A ROZWÓJ REGIONALNY 

Źródła danych 

Wykresy zamieszczone niżej opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów 
sporządzonych na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych jednostek 
samorządu terytorialnego. Dane te są bardziej aktualne od udostępnianych przez Głów
ny Urząd Statystyczny, który dopiero opublikował informacje za 2002 r. Jednocześnie 
w metodologii GUS ujmuje się łącznie informacje dotyczące powiatów i miast na pra
wach powiatów, co zniekształca rzeczywisty obraz obu tych form organizacyjnych. Na 
dzień 15 marca b.r. dostępne były jedynie sprawozdania budżetowe za trzy kwartały 2003 r., 
tak więc w zakresie prognoz dochodów i wydatków na 2004 r. oparto się na przekazanych 
Ministerstwu Finansów przez Regionalne Izby Obrachunkowe projektach budżetów sa
morządowych. W tej sytuacji powstaje oczywista wątpliwość co do precyzji szacunków na 
rok 2004., mamy bowiem do czynienia jedynie z projektami budżetów. Organy stanowią
ce jednostek samorządu terytorialnego są jeszcze władne zmienić prognozy dochodów 
lub limity wydatków. 

Planowanie budżetowe w samorządzie terytorialnym jest częstokroć niedoskonale. 
Analiza sprawozdań budżetowych za ubiegłe lata wskazuje na kilkuprocentowe różnice 
między planem a wykonaniem; najczęściej ma miejsce przeszacowanie planowanych do
chodów. Często konsekwencją jest realizacja także niższych niż zakładano wydatków. 
Największe odchylenia dotyczą dochodów własnych. Od 2004 r. zwiększa się udział do
chodów własnych w dochodach samorządowych ogółem, co też należy wziąć pod uwa
gę. Należy uwzględnić ponadto dodatkowy czynnik w postaci zmiany stanu prawnego 
w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego następującą korektę w sto
sunku do wielkości przekazanych do Regionalnych Izb Obrachunkowych i Ministerstwa 
Finansów: 
1) w gminach (wszędzie w latach 2000-02) średnie odchylenie w stosunku do planowa

nych dochodów wyniosło 3,23%, stąd też przyjęto, że w 2003 r. odchylenie to wyniesie 
3%, a w 2004 r. 4%; 
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2) w powiatach średnie odchylenie w stosunku do planowanych dochodów wyniosło 
0,75%, więc przyjęto, że w 2003 r. odchylenie to wyniesie 0,5%, a w 2004 r. 1%; 

3) w miastach na prawach powiatu średnie odchylenie w stosunku do planowanych do
chodów wyniosło 2,32%, przyjęto zatem, że w 2003 r. odchylenie to wyniesie 2%, 
a w 2004 r. 3%; 

4) w województwach średnie odchylenie w stosunku do planowanych dochodów wyniosło 
5,04%, stąd dla 2003 r. założono, że odchylenie to wyniesie 4,75%, a w 2004 r. 6%. 

Dane dotyczące dochodów i wydatków z lat 1999-2002 obejmują kwoty wykonane, a nie 
planowane. 

Potencjały finansowe poszczególnych szczebli samorządu 

Wykres 2 pokazuje zestawienie wysokości dochodów budżetów województw, powiatów 
i miast na prawach powiatów oraz gmin w roku 2002. Dane dotyczące miast na prawach 
powiatu są ujęte łącznie z danymi dotyczącymi powiatów. Dochody budżetów woje
wództw stanowiły 5,2% wszystkich dochodów budżetów jednostek samorządu terytorial
nego. Udziały powiatów i miast na prawach powiatów wyniosły 51,56%, zaś gmin 43,16%. 

Wykres 2. Zestawienie wysokości dochodów budżetów województw, powiatów, miast na prawach 
powiatów i gmin w 2002 r. 

Odzwierciedleniem potencjału dochodowego województw samorządowych jest ich zdol
ność do dokonywania wydatków, w szczególności inwestycyjnych, niezbędnych w prowadze
niu polityki regionalnej. Wykres 3 ilustruje zestawienie wysokości wydatków majątkowych 
budżetów województw, powiatów, miast na prawach powiatów i gmin w roku 2002. Dane do
tyczące miast na prawach powiatu są ujęte łącznie z danymi dotyczącymi powiatów. 
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Wykres 3. Zestawienie wysokości wydatków majątkowych budżetów województw, powiatów, miast 
na prawach powiatów i gmin w 2002 r. 

■ wydatki majątkowe budżetów gmin i miast na prawach powiatów 
Źródio: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 

Łącznie w roku 2002 województwa przeznaczyły na wydatki majątkowe 1,26 mld zł (oko
ło 9,3% wszystkich wydatków majątkowych samorządu terytorialnego), powiaty i miasta na 
prawach powiatów 6,18 mld zł (45,69 %), zaś gminy 6,09 mld zł (44,98 %). 

Powyższe zestawienie obrazuje skalę przewagi finansowej jednostek samorządu lokalnego 
nad jednostkami samorządu regionalnego. Wydaje się, iż bez prawnego ustalenia hierarchii 
potrzeb i zadań samorządowych zagraża niebezpieczeństwo przedkładania interesu lokalnego 
nad regionalny. W pierwszych latach reaktywowanej samorządności i gospodarki rynkowe 
efekt ten jest dodatkowo wzmagany przez dwa inne czynniki. Po pierwsze, samorządy lokalne 
„ucząc się" mechanizmów wspierania rozwoju regionalnego -wybierają do realizacji z reguły 
projekty prostsze, o niższej wartości i zasięgu lokalnym. Po drugie, władze gmin i powiatów li
cząc się z opinią lokalnych wyborców wolą realizować inwestycje bliższe danej społeczności. 

Prawne uregulowania dochodów samorządu terytorialnego 

W zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego istotną cezurą czasową jest 
1 I 2004 r., kiedy to weszła w życie ustawa z 13 XI 2003 r. o dochodach jednostek samo
rządu terytorialnego". Zastąpiła ona ustawę z 28X11998 r. o dochodach jednostek samo
rządu terytorialnego w latach 1999-200312. Stosowanie tego aktu, początkowo zaplanowa
ne tylko na dwa lata budżetowe 1999 i 2000, było trzykrotnie przedłużane, utrzymując 
stan tymczasowości. 

" Dz.U. Nr 203, poz. 1966. 
12 Dz.U. Nr 150, poz. 983, z późniejszymi zmianami. 
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Najistotniejsze zmiany w systemie dochodów wprowadzone od 2004 r. polegają w szcze
gólności na: 
1) zwiększeniu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych 

od osób fizycznych i prawnych; 
2) wprowadzeniu nowych źródeł dochodów samorządowych: udziału w dochodach uzy

skiwanych na rzecz budżetu państwa oraz zwiększeniu udziału w dochodach z tytułu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; 

3) gruntownej przebudowie struktury subwencji ogólnych oraz wprowadzeniu nowych 
zasad udzielania dotacji". 

Poniższa tabela pokazuje zmiany w zakresie udziałów poszczególnych szczebli jedno
stek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych14. 

Nowym źródłem dochodów przewidzianym dla wszystkich szczebli jednostek samo
rządu terytorialnego jest pięcioprocentowy udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in
nych zadań zleconych ustawami. 

Dochód z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przewi
dziany jest w ustawie z 21 VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami15. Co do zasady 
zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie, wykonując zadania 
z zakresu administracji rządowej. Art. 23, ust. 3 powołanej ustawy stanowi, że od wpły
wów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowa
nia wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu potrąca się 5% środków, które stano
wią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Nowa ustawa 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 63 zmienia art. 23, ust. 3 ustawy 

Na temat dotacji i subwencji por. też: Z. Ofiarski, Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2002. 
M. Mekiński, Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Rachunkowość budżetowa 
w praktyce, Nr 1/2003. 
Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późniejszymi zmianami. 
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o gospodarce nieruchomościami. Według nowego brzmienia stawka potrącenia będzie 
zwiększona z 5 do 25%. 

Nowa struktura subwencji ogólnych z jednej strony nie zawiera już części drogowej 
oraz części rekompensującej dla gmin, z drugiej zaś wprowadza nowe konstrukcje, bar
dziej dostosowane do indywidualnej sytuacji poszczególnych jednostek samorządu tery
torialnego. Chodzi tu o część wyrównawczą ustalaną w oparciu o dodatkowe kryterium 
gęstości zaludnienia w gminie, liczbę mieszkańców w powiecie oraz przeliczeniową licz
bę mieszkańców w województwie. 

Nowym elementem struktury subwencji ogólnej jest część regionalna, przysługująca 
tylko województwom. Część ta składa się z czterech niezależnych kwot. W stosunku do 
każdej z nich ustawa określa osobne kryteria jej przyznania odnoszące się do kryteriów 
makroekonomicznych istotnych z punktu widzenia polityki regionalnej: 1) stopy bezro
bocia (z uwzględnieniem grup wiekowych bezrobotnych); 2) powierzchni dróg woje
wódzkich (w przeliczeniu na jednego mieszkańca); 3) PKB w województwie na jednego 
mieszkańca; 4) stopnia ubytku dotychczasowych dochodów województwa w związku ze 
zmianą finansowania zadań. 

Jakkolwiek nowa ustawa nie ma w tytule ograniczenia czasu obowiązywania, w założe
niu projektodawcy ma stanowić pierwszy etap gruntownej przebudowy systemu finanso
wania samorządu terytorialnego i ma obowiązywać do końca 2006 r. Zmiany mają prze
biegać w kierunku dalszej decentralizacji finansów państwa, zastępowania transferów 
z budżetu centralnego dochodami własnymi samorządu, zwiększaniem jego władztwa fi
nansowego, ale także i odpowiedzialności za realizację dochodów16. 

Istotne bariery tych przemian znajdują się w systemie podatkowym. Wśród licznych 
koncepcji jego przekształceń panuje zgoda co do tego, że błędem byłoby zwiększenie 
obciążeń podatkowych jedynie poprzez podnoszenie obowiązujących stawek. Poprawy 
efektywności upatruje się w sprawiedliwszym i powszechniejszym rozłożeniu ciężarów 
podatkowych. Korzystne byłoby więc doprowadzenie do wygaśnięcia atrakcyjnych poli
tycznie, ale niesprawiedliwych oraz kosztownych ulg i zwolnień podatkowych, co zresz
tą proponował zaaprobowany już przez rząd wiosną 2003 r. Program Naprawy Finansów 
Rzeczypospolitej. 

W Polsce nadal funkcjonuje archaiczny i niewydolny model opodatkowania nierucho
mości w oparciu o kryterium obszarowe a nie wartościowe. Zwłaszcza wprowadzenie po
datku od nieruchomości ad valorem mogłoby istotnie zasilić budżety samorządowe, od
ciążając przy okazji budżet centralny. Zmiany te jednak nie były możliwe do wprowadze
nia w roku 2004 zarówno ze względów technicznych i legislacyjnych (prawa nabyte), jak 
i politycznych (brak zrozumienia i poparcia społecznego): Ulgi podatkowe rodzą po stro
nie podatników nierzadko tzw. prawa nabyte i nie mogą być skreślone z porządku praw
nego, dopóki same nie wygasną. Z kolei wprowadzenie powszechnego podatku od wartości 
nieruchomości wymaga przeprowadzenia ich wyceny i wprowadzenia stosownych reje
strów, a są to kwestie do tej pory nierozwiązane. W przyszłości nawet po uchwaleniu 
przepisów na „owoce" takiego podatku trzeba będzie poczekać. Ze względów społecz
nych prawdopodobnie w pierwszych latach obowiązywania podatek ten będzie finansowo 
neutralny dla podatników, a więc i dla budżetów. Wyłania się też zagadnienie, jak szybko 
i zarazem jak najmniejszym kosztem dokonać wyceny nieruchomości. 

Na temat założeń reformy systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, będących podstawą 
opracowania ustawy z 13 XI2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zob. Program Naprawy 
Finansów Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, 1 IV 2003 r. Program ten jest też dostępny na stronie TIGERa: 
www.tiger.edu.pl 

http://www.tiger.edu.pl
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Fundamentalnym aktem prawnym regulującym finansowanie rozwoju regionalnego 
jest ustawa z 12 V 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego17. Regulacje obu 
ustaw normujących źródła dochodów oraz ustawy o zasadach wspierania rozwoju regio
nalnego splatają się. Centralną instytucją prawną uregulowaną tą ustawą jest kontrakt 
wojewódzki. Z punktu widzenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego i ich 
wpływu na rozwój regionalny państwa istotne jest prześledzenie zasad finansowania 
kontraktu wojewódzkiego. Zgodnie z art. 5 ustawy, wsparcie rozwoju regionalnego ze 
środków budżetu państwa może być przeznaczone na zadania ujęte w kontraktach wo
jewódzkich lub też na inne zadania enumeratywnie wymienione w ustawie. Oznacza to, 
że zadania z zakresu rozwoju regionalnego nieujęte w kontraktach wojewódzkich zasad
niczo nie mogą być wspierane poprzez dotacje z budżetu państwa. Zatem w praktyce 
mogą być co najwyżej realizowane z dochodów własnych jednostek samorządu teryto
rialnego18. Zadania, które nie muszą być ujęte w kontraktach wojewódzkich, a mimo to 
mogą korzystać ze wsparcia budżetu centralnego, zostały wymienione w art. 29 ustawy. 
Obejmują one: 
1) programy interwencyjne tworzone i realizowane w przypadku klęsk żywiołowych oraz 

nagłych sytuacji kryzysowych; 
2) programy pilotażowe testujące nowe rozwiązania i instrumenty rozwoju regionalnego; 
3) programy doradcze i interwencyjne zwiększające zdolność przyjmowania budżetowe

go wsparcia finansowego programów wojewódzkich. 
W odniesieniu do wymienionych zadań wsparcie następuje na zasadach określonych w usta
wie o finansach publicznych. 

Dofinansowanie przez budżet centralny zadań objętych kontraktami wojewódzkimi 
odbywa się przez dotacje. Podlegają one rozliczeniu z punktu widzenia przeznaczenia ich 
zgodnie z celem. W wypadku niewykorzystania, przeznaczenia niezgodnie z celem, czy 
też pobrania w nadmiernej wysokości, środki z tytułu dotacji podlegają zwrotowi 
(w odpowiedniej części). 

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, a także 
nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, traktują dotacje na reali
zację kontraktów wojewódzkich jako dotacje na realizację zadań własnych, co nie wydaje 
się do końca zgodne z zapisami ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Akt 
ten przewiduje także sytuację, w której to jednostka samorządu terytorialnego „udziela 
wsparcia" realizacji zadań należących do spraw nadzorowanych przez tzw. ministrów wła
ściwych. Niezależnie od powyższego, przepis art. 44 ustawy z 26 X1998 nakazał ujmować 
w kontraktach wojewódzkich wszelkie inwestycje, o których dofinansowanie ubiega się 
jednostka samorządu terytorialnego. Uwaga ta jest istotna, ponieważ regulacja ta oderwa
ła instytucję prawną kontraktu wojewódzkiego od głównego celu, czyli wspierania rozwo
ju regionalnego i uczyniła zeń swoisty kontrakt obejmujący także inwestycje lokalne. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000-04 

Poniższe wykresy przedstawiają poziom ogólnych dochodów jednostek samorządu te
rytorialnego w układzie wojewódzkim (regionalnym). Ze względu na znaczne zróżnico
wanie geograficzne w poziomie dochodów prezentacja nie może obejmować danych 

17 Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z późniejszymi zmianami. 
1 E. Ruśkowski, J. Salachna, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, 

Warszawa 2003, s. 178 i nast; Miemiec, B. Cybulski (red.) Samorządowy poradnik budżetowy na 2003rok, 
Warszawa 2003. 
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zagregowanych w skali całego kraju. Wykresy ilustrują poziom dochodów w latach 
1999-2004. Dane za rok 2003 i 2004 obejmują dochody planowane skorygowane o powołane 
wyżej współczynniki. 

Największym potencjałem finansowym dysponują gminy (wykres 4). Średnia kwota do
chodów gmin z jednego województwa w badanym okresie wynosi 2290 mln zł. Dyspro
porcje dochodów gmin w układzie wojewódzkim pozwalają wyodrębnić wśród nich trzy 
grupy: 
1) zdecydowanie największym potencjałem dochodowym dysponują gminy województwa 

mazowieckiego (średnio rocznie 6945 mln zł); 
2) średnim potencjałem dysponują gminy województw: dolnośląskiego (2885 mln zł), ślą

skiego (2644 mln zł), małopolskiego (2951 mln zł) oraz wielkopolskiego (3330 mln zł), 
nieco niższym: podkarpackiego (2227 mln zł), lubelskiego (2015 mln zł), łódzkiego 
(2158 mln zł i pomorskiego (1856 mln zł); 

3) najniższym potencjał posiadają województwa: kujawsko-pomorskie (1686 mlnzł), lubu
skie (1065 mln zł), opolskie (1211 mln zł), podlaskie (1010 mln zł), świętokrzyskie (1356 
mln zł), warmińsko-mazurskie (1558 mln zł) oraz zachodniopomorskie (1651 mln zł). 

W świetle tych uwag warto zauważyć, że nawet przy ostrożnych szacunkach dochodów 
gmin w roku 2004 (przyjęto 96% zaplanowanych dochodów), sytuacja gmin w regionach 
najuboższych może się poprawić lub pozostać na podobnym poziomie jak w roku 2003. 
Symulacja dochodów gmin w układzie regionalnym wskazuje, że na nowych regulacjach 
prawnych zyskają przede wszystkim gminy województw kujawsko-pomorskiego, lubel
skiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomor
skiego. Ponieważ są to najwięksi beneficjenci podatków dochodowych, są one jednocze
śnie najbardziej narażone na wahania w zakresie ich wpływów. 

Wykres 4. Dochody gmin w latach 2000-04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 
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Ważne jest przy tym, że mechanizm wyrównujący nadmierne dysproporcje między jed
nostkami samorządu działa prawidłowo. Tradycyjnie gminy województwa mazowieckie
go odnotowują największy przyrost dochodów. Będą one jednak musiały dokonać wpłat 
do budżetu centralnego. Wpłaty te nie są uwzględnione na wykresie, ponieważ stanowią 
wydatek budżetu samorządowego. Spadek dochodów natomiast odnotują prawdopodob
nie gminy województwa dolnośląskiego (o około 80 mln zł). 

Wraz ze wzrostem gospodarczym przekładającym się na wpływy z podatków docho
dowych oraz po rozliczeniu strat podatkowych z lat ubiegłych, należy liczyć się z bar
dziej dynamicznym wzrostem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szcze
gólności gmin, które w znacznie większym niż dotychczas stopniu uczestniczą w tych 
wpływach. 

Analiza symulacji dotyczącej powiatów (wykres 5) wskazuje na dość istotne zasilenie 
samorządów powiatowych w poszczególnych województwach. Rok 2003 był rokiem spad
ków dochodów powiatowych, co było pokłosiem bardzo niskiego wzrostu gospodarczego 
w roku 2001, a dane z tego właśnie roku są podstawą do oblifeania należnych na rok 2003 
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 10 ustawy o dochodach jedno
stek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003). 

Przy ostrożnych szacunkach (odchylenie od planowanych dochodów o - 0,5% w roku 
2003 oraz o - 1% w roku 2004), przewiduje się wzrost dochodów powiatów we wszystkich 
województwach z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego oraz podkarpackiego. 
Tam różnica dotycząca wszystkich powiatów wyniesie odpowiednio około 0,3 mln zi 
i 12,5 mln zł. Znaczny natomiast przyrost (około 410 mln zł) odnotują powiaty woje
wództwa mazowieckiego. 

Zagadnienie dotyczące celowości istnienia powiatów jako szczebla samorządu teryto
rialnego jest sprawą wielopłaszczyznową. W założeniu ustawodawcy miary one pełnić 
funkcję pośrednią między regionalnymi województwami a lokalnymi gminami. Jednak 
w praktyce wydaje się, że poza realizacją zadań głównie w zakresie szkolnictwa średnie
go oraz pełnieniem funkcji organów założycielskich dla zakładów opieki zdrowotnej czę
sto nie są one w stanie wykonywać tych zadań w sposób właściwy. 

Do roku 2004 dochody własne powiatów (wraz z udziałem w jedynym podatku docho
dowym, od osób fizycznych) stanowiły zaledwie 10%. Pozostała część pochodziła z sub
wencji ogólnych i dotacji celowych. Powiaty nie odgrywają istotnej roli z punktu widzenia 
rozwoju przestrzennego kraju. Nie mogą jej zresztą odgrywać, skoro przeciętnie budżet 
powiatu o powierzchni około 900 km2 realizuje roczne dochody w wysokości nieco ponad 
40 mln zł, podczas gdy gmina przeciętnie około 29 mln zł. 

Z tego względu w ramach Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej opracowane
go przez wicepremiera i ministra finansów, prof. G.W Kołodko zaproponowano przebu
dowę podziału administracyjnego kraju i odejście od struktury powiatowej jako odrębne
go szczebla samorządu terytorialnego. Rozważano powiększenie i redukcję liczby gmin 
(np. tak, by zastąpiły dotychczasowe powiaty), aby uniknąć nadmiernego rozproszenia 
środków i kompetencji w układzie terytorialnym. 

Utrzymywanie dotychczasowej struktury jest, niestety, wyrazem braku woli politycznej 
dokonania idących w takim kierunku zmian po stronie ustawodawcy. 

Można zatem sądzić, że w najbliższych latach powiaty utrzymają się w strukturze 
samorządowej. W związku z tym należy próbować zagospodarować tę strukturę, także i 
poprzez wzmocnienie jej potencjału finansowego. Nowa ustawa o dochodach jedno
stek samorządu terytorialnego zwiększyła udział dochodów własnych w dochodach I 
powiatów. 
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Wykres 5. Dochody powiatów w latach 2000-04 

Żródto: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 

Odrębną grupę stanowią miasta na prawach powiatów (wykres 6). Z jurydycznego 
punktu widzenia (art. 92, ust. 2 ustawy z 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym") mia
sto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu. Jednak ze względu na łą
czące miasta na prawach powiatu cechy charakterystyczne (wyższa gęstość zaludnienia, 
szczególne zadania nie występujące w innych jednostkach samorządu terytorialnego), 
a przede wszystkim odmienne zasady finansowania, nie powinny one być badane łącznie 
z gminami lub powiatami. Nie ulega też wątpliwości, że na dzień dzisiejszy są one mo
torem rozwoju regionalnego. 

Analiza danych obejmujących lata 2000-04 w układzie wojewódzkim wskazuje, że dzię
ki nowym regulacjom w zakresie dochodów samorządów nastąpi wzrost dochodów miast 
na prawach powiatów. Wyjątkiem są województwa lubelskie i lubuskie, gdzie można spo
dziewać się spadku dochodów tamtejszych miast na prawach powiatu łącznie odpowied
nio o 6 mln zł (1%) oraz 10,5 mln zł (2%). Zmiany nie są więc bardzo dotkliwe. W wo
jewództwie podkarpackim miasta na prawach powiatów zrealizują dochody praktycznie 
na tym samym poziomie. We wszystkich innych województwach można liczyć się ze 
wzrostem dochodów. Dochody miast na prawach powiatu w województwie mazowieckim 
mogą się zwiększyć o około 7%, w innych zaś województwach: dolnośląskim o 7%, ku
jawsko-pomorskim o 3%, łódzkim o 1%, małopolskim 3%, opolskim 3%, podlaskim 9%, 
pomorskim 3%, śląskim 1%, świętokrzyskim 1%, warmińsko-mazurskim 3%, wielkopol
skim 4%, zachodniopomorskim 1%. 

' Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami. 
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Wykres 6. Dochody miast na prawach powiatów w latach 2000-04 

Źródto: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 

Odmiennie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do województw samorządowych 
(wykres 7). Analiza symulacji wskazuje, że w większości województw należy liczyć się ze 
spadkiem dochodów budżetowych. Wykres 8 pokazuje dynamikę przemian dochodów sa
morządów województw w latach 2000-04. Relacje prawdopodobnych dochodów budże
tów województw samorządowych z roku 2004 w porównaniu do analogicznych dochodów 
z roku 2003: dolnośląskie 83%, kujawsko-pomorskie 88%, lubelskie 71%, lubuskie 86%, 
łódzkie 86%, małopolskie 82%, mazowieckie 156%, opolskie 89%, podkarpackie 90%, 
podlaskie 89%, pomorskie 93%, śląskie 89%, świętokrzyskie 88%, warmińsko-mazurskie 
74%, wielkopolskie 79%, zachodniopomorskie 97% (źródło: opracowanie własne na pod
stawie danych z Ministerstwa Finansów - sprawozdań budżetowych jednostek samorzą
du terytorialnego oraz zestawienia danych o planowanych budżetach na rok 2004). 

Jest to sytuacja niekorzystna, ponieważ już do tej pory słabość finansowa województw 
najczęściej wskazywano jako przyczynę z jednej strony przewagi polityki sektorowej nad 
regionalną, z drugiej zaś realizacji inwestycji lokalnych kosztem regionalnych. Podzielam 
pogląd, że samorządy wojewódzkie w wypadku niedostatku własnych środków nadal po
zostaną przedmiotem, a nie podmiotem polityki regionalnej. 

Analiza wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego 

Odbiciem strony dochodowej jest zdolność jednostek samorządu terytorialnego do do
konywania wydatków, w szczególności wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadania 



ZADANIA ORAZ SYSTEMY DOCHODÓW JEDNOSTEK... 351 

wspomagające rozwój regionalny. Poniższe wykresy ilustrują zestawienie wydatków inwe
stycyjnych, w tym poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego w ukła
dzie wojewódzkim w latach 2000-02 oraz w roku 2004. Na rok 2003 dostępne są jedynie 
zagregowane dane dotyczące poszczególnych szczebli, które nie pozwalają na ukazanie 
danych w układzie regionalnym. W zakresie wydatków inwestycyjnych można zaobserwo
wać jeszcze większe (narastające) odchylenia miedzy wydatkami planowanymi a wykona
nymi, co zmusza do przyjęcia wskaźników korygujących. Dla roku 2003 i 2004. zastoso
wano następujące wskaźniki (w %): 
1) dla gmin po - 20%; 
2) dla miast na prawach powiatów - 10%; 
3) dla powiatów - 15%; 
4) dla województw: w 2003 r. - 3% i w 2004 r. - 4%. 

Na poziomie najwyższej agregacji można stwierdzić, że w roku 2004 ma szansę nastąpić 
przełamanie dotychczasowego trendu spadku udziału inwestycji samorządowych w PKB. 

Relacje łącznych kwot wydatków inwestycyjnych wszystkich jednostek samorządu tery
torialnego do PKB w latach 2000-03 obniżały się. Wynosiły one kolejno: w 2000 r. 
0,019, w 2001 r. 0,018, w 2002 r. 0,017 oraz w 2003 r. 0,016. Przy ostrożnych szacunkach 
z zastosowaniem wskaźników korygujących można stwierdzić, że w świetle projektów bu
dżetów na rok 2004 udział ten może wynieść 0,019. Wydatki inwestycyjne (nawet te finan
sowane poprzez zaciąganie długu) i tak są pochodną dochodów budżetowych. Można ocze
kiwać przeto, że wraz ze wzrostem PKB nastąpi szybszy niż dotychczas wzrost dochodów 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z większego udziału w struktu
rze tych dochodów wpływów z podatków dochodowych, bezpośrednio zależnych od PKB. 

Przyjmując ostrożne założenie, że udział ten pozostanie na podobnym poziomie w la
tach 2005 i 2006, należy liczyć się z istotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych samorządu 

Wykres 7. Dochody województw samorządowych w latach 2000-04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 
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terytorialnego. Ponadto trzeba uwzględnić dodatkowo efekt mnoznikowy występujący 
w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wynika on 
z zasady dodatkowości i komplementarności. Środki funduszy strukturalnych nie mogą 
zastępować środków publicznych wydatkowanych do tej pory przez państwo członkowskie. 
Wysokość udziału środków własnych w projektach objętych współfinansowaniem z fundu
szy wynosi 25% w odniesieniu do projektów nie tworzących znaczących zysków. 

Nawet przy ostrożnych szacunkach w gminach na rok 2004 przewidywać można wzrost 
wydatków inwestycyjnych w tych w regionach, w których do tej pory wydatki te sytuowa
ły się na najniższym poziomie (wykres 8). Dotyczy to województw kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Łączna 
kwota wydatków inwestycyjnych gmin na rok 2003 została zaplanowana na sumę około 
7340 mln zł. Przyjmując jednak, że odchylenie od planu utrzyma się na podobnym pozio
mie co w roku 2002, można spodziewać się, iż wydatki te wyniosą nie więcej niż 5873 mln zł. 
Z kolei na rok 2004 gminy zaplanowały łącznie ponad 9 mld zł na wydatki inwestycyjne. 
Stosując wskaźnik korygujący otrzymamy kwotę około 7210 mln zł. 

Wykres 9 przedstawia wydatki inwestycyjne powiatów w układzie wojewódzkim w la
tach 2000-02 oraz przewidywane na rok 2004 przy zastosowaniu korygującego wskaźni
ka w wysokości 8% dla roku 2003 i 10% dla roku 2004. Dotychczasowe odchylenia mię
dzy planem a wykonaniem takich wydatków miały tendencję malejącą i kształtowały się 
na poziomie 8,6% w 2002 roku. Przyjęcie odchylenia 10% dla roku 2004 wynika z faktu, 
że w pierwszych latach obowiązywania poprzedniej ustawy o dochodach jednostek samo
rządu terytorialnego odchylenia te sięgały 11%. Za rok 2003 wydatki inwestycyjne powia
tów zaplanowano w kwocie 1122 mln zł, a po skorygowaniu kwota ta wyniesie 1033 mln zi 
i będzie o 1% niższa od analogicznej kwoty z roku 2002. 

Wykres 8.Wydatki inwestycyjne gmin w latach 2000-02 oraz planowane na rok 2004 
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Z kolei na rok 2004 przewiduje się znaczący spadek łącznej kwoty wydatków inwesty
cyjnych w powiatach do poziomu 86,3% wielkości z roku 2003. Wzrost przewiduje się je
dynie w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim lu
buskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Wzrost w powiatach w ostatnich czterech 
województwach jest zjawiskiem szczególnie korzystnym, ze względu na niski udział tych 
województw w PKB. 

Wykres 9. Wydatki inwestycyjne powiatów w latach 2000-02 oraz przewidywane w roku 2004 

Wykres 10 przedstawia wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatów w układzie 
wojewódzkim w latach 2000-02 oraz przewidywane na rok 2004 przy zastosowaniu ko
rygującego wskaźnika 15% dla roku 2003 i 2004. Dane z roku 2003 dostępne są jedynie 
w postaci zagregowanej. Łączna kota wydatków inwestycyjnych za 2003 r. wyniesie oko
ło 4 mld zł i będzie niższa o około 184 mln zł od analogicznej kwoty z roku 2002. Na 
rok 2004 przewiduje się istotny wzrost łącznej sumy wydatków, do około 4574 mln zł. 
Najwyższy wzrost dotyczy miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego. 
W odniesieniu do roku 2002 wzrost odnotują także miasta w województwach dolnoślą
skim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzy
skim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. 

Wykres 11 przedstawia wydatki inwestycyjne województw samorządowych w latach 2000-02 
oraz przewidywane na rok 2004. Analiza odchyleń między wydatkami inwestycyjnymi pla
nowanymi a wykonanymi wskazuje na malejące dysproporcje między tymi wielkościami. 
Wykonanie za rok 2002 zbliżyło się do 97%, co pozwala przyjąć współczynnik korygujący 
4% dla roku 2004. Wielkości wydatków inwestycyjnych województw na rok 2004 przedsta
wiają się niepokojąco. Po skorygowaniu planów może okazać się, że sięgną one 60% z roku 
2003. W stosunku do roku 2002 wzrost nastąpi jedynie w województwie podkarpackim. 
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem województw kształtuje się następu
jąco (w %): 2000 - 27,8%, 2001 - 28,7%, 2002 - 27,8%, 2003 - 30,2%, 2004 - 19%. 

Wykres 10. Wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatów w latach 2000-02 oraz przewidywane 
w roku 2004 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 

Analiza wydatków inwestycyjnych poszczególnych szczebli samorządu może wskazywać na 
przesunięcie aktywności inwestycyjnej z województw do jednostek samorządu lokalnego. Są 
to oczywiście tylko prognozy, a dotyczą tylko jednego roku budżetowego. Gdyby jednak prze
widywania te spełniły się, dojdzie do pogłębienia słabości finansowej samorządów wojewódz
kich wobec szczebla centralnego z jednej oraz wspólnot lokalnych z drugiej strony. 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZP0RR) 

W ramach wydanych dla Polski Podstaw Wsparcia Wspólnoty interwencją funduszy 
strukturalnych ma być objęty Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego służący 
wykonaniu Narodowego Planu Rozwoju. Na realizację tego programu przeznaczonych 
będzie niemal 25% środków Wspólnoty przewidzianych dla RP w latach 2004-06. Pro
gram będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(2503 mln€ ) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (538 mln€). Ze strony Polski 
wymagany jest wkład budżetu państwa (346 mln€), jednostek samorządu terytorialne
go (769 mln€) oraz środki prywatne (146 mln€). 
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Wykres 11. Wydatki inwestycyjne województw w latach 2000-02 oraz przewidywane w roku 2004 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 

Dwa pierwsze programy będą realizowane w układzie regionalnym. Na rozbudowę 
i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów prze
znacza się 59,38% środków, a na wzmocnienie regionalnych zasobów ludzkich 14,7%, 
czyli w sumie na oba cele 73,78% środków Programu. Pozostała część ma być przezna
czona na finansowanie projektów o znaczeniu dla rozwoju lokalnego lub na pomoc tech
niczną. Regionalne ukierunkowanie ZPORR wypada ocenić bardzo korzystnie. Oznacza 
to jednak, że samorządy regionalne chcąc zaabsorbować całość dostępnych środków win
ny zaangażować 567 mln €, czyli około 2695 mln zł. Planowane wydatki inwestycyjne wo
jewództw na rok 2004 wynoszą 820 mln zł. Po skorygowaniu o średni wskaźnik wydatków 
inwestycyjnych wykonanych do planowanych wydatki te mogą wynieść 795 mln zł. Jedno
cześnie prawdopodobnie tylko niewielka część tych środków ('/.?) zostanie przeznaczona 
na realizację ZPORR. 

Oczywiście, samorządy, w tym województw, mogą skorzysta ć z instytucji prefinanso-
wania lub kredytów i pożyczek bankowych. Pojawi się jednak wówczas bariera zadłużenia 
wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych; górna relacja długu do dochodów 
jednostki samorządu terytorialnego (60%) oraz limit kosztów obsługi długu w stosunku 
do planowanych dochodów jednostki (15%). Zgodnie z powołaną strategią zarządzania 
długiem publicznym w roku 2005 relacja państwowego długu publicznego powiększone
go o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji może przekroczyć 55% 
i wynieść 59,3%, co w świetle obowiązującego stanu prawnego obniża drugi z wymienio
nych pułapów do 12%. W Sejmie znajduje się projekt nowej ustawy o finansach publicz
nych, przewidujący zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z limitów długu w za
kresie zobowiązań dotyczących projektów współfinansowanych z budżetu UE. Jednak 
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wobec bliskości relacji długu publicznego do konstytucyjnego limitu 60% PKB wydaje 
się, że rozwiązanie takie mogłoby przyspieszyć jego przekroczenie. 

Należy też zwrócić uwagę na alokację wzrostu wydatków inwestycyjnych na poszczegól
nych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe analizy wskazują, że wzrost 
ten będzie dotyczył przede wszystkim gmin oraz miast na prawach powiatów. W odniesie
niu do województw można spodziewać się nawet znacznego spadku wydatków inwestycyj
nych. Niezależnie więc od korzyści wynikających z globalnego wzrostu inwestycji samo
rządowych następne etapy porządkowania finansów samorządowych winny być nakierowa
ne na wzmocnienie budżetów samorządowych. W przeciwnym razie nawet przy zmianie 
zasad programowania rozwoju regionalnego województwa będą przedmiotem, a nie pod
miotami polityki regionalnej. 

KONKLUZJA 

Doświadczenia z realizacji kontraktów wojewódzkich z lat 2001-03, których rozlicze
nie ma nastąpić w roku 2004, wskazują, że samorządy regionalne znalazły się pod presją 
administracji centralnej. Duża część inwestycji objętych kontraktami wojewódzkimi 
miała z kolei charakter lokalny, ponieważ - przede wszystkim gminy oraz miasta na pra
wach powiatów - dysponowały większymi środkami niż województwa. Należy jednak 
wskazać, że potencjał finansowy województw jest tylko jednym z czynników rozwoju re
gionalnego. W obecnym stanie polskich finansów publicznych nie można liczyć na nad
zwyczajne źródła dochodów dla samorządu województwa. Być może po wprowadzeniu 
powszechnego podatku od wartości nieruchomości byłoby możliwe przesunięcie części 
środków z gmin do województw, ale nie nastąpi to przez najbliższych kilka lat, wymaga 
bowiem podjęcia decyzji o znacznej wadze politycznej, które proponuje PNFR. 

Prawdopodobnie także nie można się spodziewać tak głębokiej przebudowy systemu fi
nansów samorządu, by województwo samorządowe dysponowało większą skalą środków 
niż działające na jego terytorium wspólnoty lokalne. Sytuacja taka nie ma też chyba pre
cedensu w innych krajach. Należy zatem dążyć - obok wzmocnienia budżetów samorzą
dowych - do wprowadzenia zasad programowania rozwoju gospodarczego i społecznego 
zorientowanego w układzie regionalnym, a nie sektorowym. W tym celu konieczna jest 
bliższa współpraca samorządów województw oraz administracji rządowej w zakresie opra
cowywania programów rozwoju regionalnego. 

W literaturze z zakresu regionalistyki można spotkać się z zarzutami, że Narodowy 
Plan Rozwoju jest zbytnio ukierunkowany na wykorzystywanie funduszy z budżetu Unii 
Europejskiej, nie zawiera zaś stosownych rozwiązań „awaryjnych" dla rozwoju regional
nego na wypadek braku możliwości czy istotnych perturbacji w absorpcji środków unij
nych. Podzielając pogląd co do pewnej jednostronności Narodowego Planu Rozwoju, je
stem jednak zdania, że to właśnie podporządkowanie się europejskim zasadom programo
wania rozwoju pozwoli oderwać się polskiej polityce gospodarczej od podejścia sektoro
wego. A to będzie miało pozytywny wpływ na wydłużenie horyzontu czasowego w strategii 
rozwoju i polityce finansowej - także na szczeblach lokalnych i regionalnych - a w ślad za 
tym na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego. 

Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak obecne ukształtowanie 
zadań oraz systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego przeniesie się na roz
wój regionalny, a ten z kolei na rozwój gospodarczy kraju w perspektywie długookresowej. 
Wynika to z faktu, iż na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze jednoznacznie przesądzone 
rozwiązania o największym wpływie na rozwój regionalny w Polsce. Przede wszystkim nie 
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ma jeszcze decyzji co do kształtu europejskiej polityki spójności po roku 2006. Istnieje 
kilka wariantów, z których korzystny zakładałby podobne podejście do rozwoju regionów 
jak obecnie, a więc koncentrowałby się na wsparciu regionów najsłabszych i zacofanych. 
Rozwiązanie to byłoby korzystne dla Polski, bowiem oznaczałoby stosunkową łatwość 
absorbowania środków z budżetu Unii. Główne trudności dotyczyłyby wypracowania sku
tecznych mechanizmów wewnątrz państwa. Przyjęcie odmiennej filozofii rozwoju regio
nalnego, wsparcie regionów o większym potencjale z myślą o przyszłej dopiero dyfuzji 
innowacji, w tym do obszarów słabiej rozwiniętych, oznaczałoby, iż droga do unijnych 
środków dla polskich województw znacznie się wydłuży. Z punktu widzenia Polski, ko
rzystne są propozycje Komisji Europejskiej zawarte w raporcie kohezyjnym z lutego 2004 r. 
przewidujące utrzymanie celu 1 polityki spójności zorientowanego na regiony o niskim 
poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Komisja proponuje, aby na realizację tego 
celu skierować 78% środków przeznaczonych na politykę spójności. Trudno nie zgodzić 
się z poglądem wyrażonym przez J. Szlachtę, że w najbliższych kilkunastu latach proble
my spójności w Polsce będą wymagały rozwiązań na poziomie regionalnym a nie krajowym 
czy tylko sektorowym. Biorąc pod uwagę powyższe, prawidłowe ukształtowanie systemu 
dochodów oraz kompetencji samorządu terytorialnego w układzie regionalnym na kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia zdolności naszego kraju do absorpcji środków z budżetu UE. 

Polski system finansów samorządowych jest dopiero na progu reformy. Jej kierunek zo
stał wprawdzie wytyczony w Programie Naprawy Finansów Rzeczypospolitej oraz w bę
dących jego efektem aktach prawnych, ale dalsza realizacja wymaga fachowego podejścia, 
a nadto woli politycznej. Tu z kolei pojawia się wątpliwość, czy przyszłe elity polityczne 
taką wolę będą miały, np. w odniesieniu do powszechnego podatku od wartości nierucho
mości lub objęcia podatkiem dochodowym dochodów z działalności rolnej. 

Niekorzystne jest znaczne opóźnienie w pracach nad nową ustawą o finansach publicz
nych, ustawą o Narodowym Planie Rozwoju. Regulacje te winny wejść w życie z odpo
wiednim wyprzedzeniem, przed oficjalnym wstąpieniem Polski do UE. 

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy parlament uchwalił kilka aktów prawnych ma
jących na celu wzmocnienie zdolności absorpcyjnej samorządu terytorialnego. Chodzi tu 
o nowelizację ustawy o finansach publicznych, wprowadzających prawną instytucję pre-
finansowania projektów. Znacznym wysiłkiem systemu finansów publicznych udało się 
wygospodarować 5,4 mld zł na prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania 
ze środków Unii Europejskiej, z czego na prefinansowanie projektów objętych pomocą 
funduszy strukturalnych 2 mld zł. Tytułem współfinansowania projektów zarezerwowa
no w budżecie państwa niemal 3,6 mld zł. Toczą się także prace nad ustawą o Funduszu 
Poręczeń Unijnych, z którego mają być udzielane poręczenia i gwarancje kredytów zacią
ganych w związku z inwestycjami współfinansowanymi z budżetu Unii. 

Wszelkie te działania mogą się przyczynić do zwiększenia zdolności absorpcyjnej środ
ków unijnych. Jednak bez przebudowy systemu programowania rozwoju regionalnego, 
a w przyszłości - wzmocnienia budżetów województw - trudno będzie wdrożyć warto
ściowe projekty, które przełożą się na rozwój regionów a w konsekwencji kraju. 
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ROZDZIAŁ XXI 

Ewa Okoń-Horodyńska 

TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA JAKO WARUNEK ROZWOJU 
GOSPODARKI W POLSCE 

WPROWADZENIE 

Uważna analiza światowego doświadczenia pozwala na stwierdzenie, że strategie roz
wojowe wszystkich liczących się w gospodarce światowej krajów będą ewoluowały w kie
runku strategii opartej na rozwoju przemysłów wysokiej techniki i wiedzy nazywanej no
wą gospodarką1. Towarzyszy temu, i nadal będzie towarzyszyć, tendencja do globalizacji2, 
a w rezultacie konieczność rozszerzania pola wspólnego rozwiązywania na przykład ta
kich problemów, jak zadłużenie międzynarodowe, finansowanie innowacji, bezrobocie 
itd. Jeśli tak, to w ciągłej dyskusji na temat istoty i zadań transformacji systemowej nale
ży podkreślać, że generalnie chodzi o wykreowanie optymalnych praktycznych rozwiązań 
przyspieszania efektów tego procesu. Ma to bowiem znaczenie nie tylko w układach na
rodowych, ale i w kontekście problemów globalnych. Jednak co najważniejsze, ze wzglę
du na pozostawanie Polski (z przyczyn historycznych, w tym na skutek odrzu
cenia przez system centralistyczny podstawowego weryfikatora efektywności, 
jakim jest rynek światowy) daleko poza głównym nurtem światowego postępu 
naukowo-technologicznego, postawić trzeba tezę, że transformację systemową 
należy też postrzegać przez pryzmat transformacji technologicznej. Przemia
ny systemowe wymusiły co prawda weryfikację efektywnościową, ale tylko 
częściową. Nie zapewniły natomiast orientacji na innowacyjny rozwój w polityce 
ekonomicznej państwa. 

Podczas gdy w gospodarce światowej kraje przyjmują już nowy paradygmat rozwoju, 
jakim jest gospodarka oparta na wiedzy, w Polsce wciąż nie ma zgodności co do mode
lu transformacji systemowej, a te dwa procesy powinny być traktowane łącznie. Stąd też 
przedmiotem rozważań podjętych w tym opracowaniu jest podkreślenie konieczności 
zmiany orientacji w wyborze priorytetów rozwojowych, umożliwiających utrzymanie przez 
Polskę stałego dostępu do światowego zasobu wiedzy, technologii i informacji oraz niedo
puszczenie do stopniowego jej odsuwania od tego zasobu, aż do wykluczenia. Nie trudno 
bowiem wykazać, że występują w Polsce wystarczające przesłanki, by możliwość taką brać 
pod uwagę. Za zbyt optymistyczne w istniejących warunkach uznać bowiem należy rozwa
żanie szans nadrabianie przez Polskę w sposób przyśpieszony najbardziej dotkliwych za
ległości rozwojowych i doganiania gospodarek głównego nurtu cywilizacyjnego3. 

1 Is There a New Economy? First Report on the OECD Growth Project, OECD, Paris 2000, nr ECO/CPE (2000); 
A New Economy} The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, Paris, 
2000. Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w dyskusjach stosowane są też określenia inne, jak np. gospo
darka oparta na wiedzy, społeczeństwo wiedzy czy gospodarka wiedzochtonna dla podkreślenia rozstrzygającej 
roli edukacji, badań i rozwoju, informacji, kwalifikacji wywołujących zmiany na tyle głębokie i dynamiczne, że 
uzasadniające zmiany paradygmatu rozwojowego, Grzegorz W. Kołodko, Nowa gospodarka i jej implikacje dla 
długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, czy Grzegorz W. Kołodko, M. Piątkowski: 
Nowa gospodarka i stare problemy - perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Wydawnic
two Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002. 
Grzegorz W. Kołodko, Globalizacja, marginalizacja, rozwój, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo
ści i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003. 
Grzegorz W Kołodko, Rozwój polskiej gospodarki - perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002. 



364 EWA OKON-CHORODYNSKA 

WYZWANIA DLA TRANSFORMACJI TECHNOLOGICZNEJ W POLSCE 
- SZERSZY KONTEKST 

Używając określenia transformacja technologiczna rozważania prowadzone są 
w kontekście procesu gospodarowania jako ciągłego zmagania się człowieka z przyrodą 
i poszukiwania rozwiązań dla stałego wspomagania w jego dążeniu do osiągania szero
ko rozumianego sukcesu cywilizacyjnego. J. Pajestka przedstawiał te kwestie w schema
cie funkcjonowania głównego sprzężenia cywilizacyjnego obejmującego takie elementy, 
jak CZŁOWIEK - TECHNOLOGIA - EKONOMIA - PRZYRODA4. Główny sens 
w tym procesie stanowią innowacje technologiczne otwierające tajemnice nowych sposo
bów opanowywania przyrody. Transformacja technologiczna zasadza się też na tezie 
wynikającej z badań wiodącej grupy ekonomistów instytucjonalnych (głównie G. Dosi, 
Ch. Freeman, E. von Hippel, M. Gibbons, A. Lundvall, R. Nelson, K Pavitt, R. Rothwell, 
N. Rosenberg, G. Silverberg, L. Soete, B. Verspagen), którzy generalnie nie są usatysfak
cjonowani podejściem tradycyjnych ekonomistów do zmian technicznych jako elementu 
teorii ekonomii. Uważają oni, że jakakolwiek analiza zmian, która pomija podstawową 
rolę i specjalny charakter zmian technologicznych (innowacji) nawet w krót
kim okresie, jest bezwartościowa. W analizie „transformacji technologicznej" 
technologię rozumie się jako siłę wprawiającą w ruch {driving force) czynniki 
postępu i międzynarodowej konkurencyjności. 

Technologia jest tu więc specyficzną instytucją. Jako instytucja oznacza ona proces wyra
stający z ludzkich zdolności, umiejętności, zręczności i intelektualnej ciekawości pozwala
jącej na wzrost aktywności w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów. Proces ten z na
tury swej jest kumulatywny. Jego badanie wymaga więc interdyscyplinarnego podejścia, 
gdyż „wytwarzanie wiedzy" odbywa się na coraz większej liczbie poziomów w gospodarce 
i społeczeństwie5. Wśród wszystkich instytucji jedynie technologia ma swój wewnętrzny dy
namizm, wywołujący ciągłe zmiany aż do osiągnięcia wyników najlepszych w danych wa
runkach. Innymi słowy za pomocą instytucji technologii jako głównego stymulatora inno
wacji można wyjaśnić, że efektywność krajów wysoko rozwiniętych jest wynikiem różnorod
nej aktywności wywołanej przez miliony zdolnych, utalentowanych inżynierów, naukowców, 
techników, nauczycieli, menedżerów, pracowników i ich rodzin, urzędników państwowych. 

Wykorzystanie skumulowanej wiedzy, zdolności i energii ludzi na wszystkich pozio
mach w strukturze społecznej powoduje wykształcenie specyficznego mechanizmu wy
korzystania środków produkcji, efektywnego rozwiązywania problemów oraz powstania 
zwyczajów, nawyków myślenia i kultury technologicznej, wymagających permanentnego 
i ukierunkowanego uczenia się przez całe życie. Technologia bowiem staje się coraz bar
dziej wyrafinowana. Wykreowanie takiego mechanizmu determinuje wszystkie inne dzia
łania i nie pozwala na wycofanie się, zapewniając kontynuację poszukiwania kolejnych 
nowości technologicznych (innowacji). Technologia jest więc elementem odnowy w spo
łeczeństwie i pobudza rozwój. Technologia jako instytucja ma charakter dualny; jest ce
chą cywilizacyjną, określa normy działania i gromadzi doświadczenia o racjonalnym 
opanowywaniu świata materialnego. Jest też czynnikiem instrumentalnym w opano
wywaniu i kształtowaniu świata, precyzuje, mierzy, konstruuje, buduje. Technologia 
w znaczeniu innowacji6 stalą się w istocie współcześnie czynnikiem dominującym (bo 

4J. Pajestka, Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, PWN, Warszawa 1990, s. 107 i dalsze. 
5 Por. M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzmann, P. Scott, M. Trow, The Production ofKnowled-
ge - the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sagę, London 1994. 

6 Teorie technologiczne innowacji utożsamiają innowację z technologią i postrzegają rozwój technologiczny ja
ko główny motor wzrostu gospodarczego. 
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umożliwiającym także najszybszy dostęp do informacji) w określaniu cywilizacji, ponie
waż oznaczającą zasób wiedzy i praktycznych umiejętności, determinującą ekonomiczne 
powodzenie i wyznacznik w rankingu określania bogactwa narodów7. Wiele badań dowo
dzi8, że rangę priorytetowych procesów przypisać należy impulsom technologicznym wy
wołującym interakcje w carym życiu ekonomiczno-spolecznym i politycznym. Co więcej, 
zmianom technologicznym (innowacjom) przypisuje się też rolę integrującą w procesie 
wzrostu gospodarczego9. 

Pod wpływem nowych technologii (głównie informacyjnych) następują głębokie prze
miany w sferze produkcji i działaniu rynków finansowych, prowadzące do wzrostu geo
graficznego zasięgu przedsiębiorstw oraz różnorodności i intensywności ich działań. 
Przekształcenia zachodzą w infrastrukturze i bazie wytwórczej, w strukturze własności 
i przestrzennego rozlokowania, w sposobach organizacji i zarządzania, pojawia się tzw. 
elastyczna specjalizacja10, powstają nowe gałęzie gospodarki i następuje przyspieszenie 
globalizacji. Można więc powiedzieć, że technologia - coraz bardziej skomplikowana 
i wyrafinowana - nadaje specyficzny charakter sytuacji społeczno-gospodarczej i intelek
tualnej danego społeczeństwa. 

Z niekwestionowanej roli innowacji technologicznych w procesie rozwoju gospodar
czego współczesnej gospodarki należy też wnioskować, że źródłem przewagi konkuren
cyjnej jest umiejętność ciągłego i szybkiego dostosowania się do zmienności w otoczeniu 
poprzez nowe kombinacje czynników wytwórczych i wykorzystanie światowego zasobu 
zakumulowanej wiedzy do ciągłego uczenia się, co powinno owocować kreatywnością 
społeczeństwa, pozwalającą na doganianie bądź wyprzedzanie w procesie konkurencji, 
a w każdym razie powinno zaowocować zdolnością do obrony przed wykluczeniem. 

Transformacja technologiczna powinna więc wykształcić innowacyjnych przedsiębior
ców, świadomych współczesnych wyzwań, budujących adekwatne do tych wyzwań elastycz
ne strategie, dążących do stałego podejmowania ryzyka w celu osiągania zdolności do 
tworzenia nowych produktów, procesów, usług, organizacji i zarządzania, a także innowa
cyjne społeczeństwo, zdolne do ich spożytkowania i zgłaszające takie potrzeby na rynku". 

Transformacja technologiczna wymaga jednak „przestawienia" priorytetów finanso
wania rozwoju, koncentracji wydatków na źródłach innowacji technologicznych takich, 
jak B+R, nauka, edukacja, software12. Powstaje jednak pytanie, czy w Polsce taka świado
mość jest już powszechna i czy ma to swoje odzwierciedlenie w budowaniu strategii roz
wojowej firm i gospodarki. 

' Por. Technology and the Economy. The Key Relationships. OECD, Paris 1992. 
8 Zob. szerzej J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, The Economics oflnno-

vation, London 1974, D. Archibugi, J. Michie, Technology and Innovation: An Inlroduction, Cambridge Jo
urnal of Economics 1995, No. 19, jf. Schmookler, Inyention and Economic Growth, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 1966, Technical Change and Economic Theory, red. G. Dosi, Ch. Freeman, G. Silverberg, 
L. Soete, Pinter Publishers, London & New York 1988, E. Mansfield, The Economics of Technical Changes, 
W.W Norton, New York 1968, s. 99, Ch. Freeman, The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London 
1982, The Knowledge — based Economy, OECD, Paris 1996, World Economic Indicators, World Bank, Wa
shington 2002, R. Reich, The Future of Success, New York 2001, inne 

9 D. Archibugi, J. Michie, op. cit. 
1(1 A. Żorska, Ku globalizacja Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, 

Warszawa 1998. 
11 Zgodnie z podejściem strategicznym, w teorii innowacji chodzi o przedsiębiorców zorientowanych na rynek, 

wymuszających aktywne wykorzystanie marketingu i innych usług wspomagających stymulowanie innowacji. 
Zob. J. Sundbo, The Theory of lnnovation. Entrepreneurs, Technology and Strategy, Edward Elgar, 
Cheltenham, London 1998. 

12 W związku z tym zostało zaproponowane pojęcie „nakłady na przyszły rozwój", pozwalające na analizę źródeł 
wzrostu zgodnie z teorią wzrostu endogenicznego. Zob. L. Zienkowski, Z. Żółkiewski, Expenditures for 
Future Development in Poland. The Role ofGovernment and Enterprise Sectors, referat na 4th Triple Helix 
Conference, November 6-9th 2002, Copenhagen. 
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STRATEGIA LIZBOŃSKA - TECHNOLOGICZNE WYZWANIE NIE TYLKO DLA POLSKI 

Mówiąc o transformacji technologicznej w Polsce nie sposób zapominać o otoczeniu, 
w jakim z tym procesem trzeba się zmierzyć. Sformułowanie Strategii lizbońskiej -
szczególnie w odniesieniu do roli sektora B+R oraz znaczenia innowacji technologicz
nych w gospodarce i społeczeństwie - jest niewątpliwie wynikiem transformacji poglą
dów wskutek licznych badań realizowanych głównie przez OECD", a mających na celu 
udowodnienie strategicznej roli sektora B+R. Niestety, w praktyce, sektor B+R nie był 
wpisany w główny nurt polityki ekonomicznej wielu krajów. Problem ten dostrzeżony 
w krajach Unii Europejskiej (UE) poniewczasie wywołał swoistą samokrytykę. Szczegól
nie ostrą w kwestii niedostatecznego wykorzystania rezultatów nauki w gospodarce i re
latywnie niskiego poziomu innowacyjności gospodarek UE, co wykazano w Green Paper 
on Innowvation" czy też w 2003 European Innovation Scoreboard". Kontynuacja tej dys
kusji, wraz z przygotowywaniem konkretnych akcji, toczy się m.in. na forum Rady ds. 
Konkurencyjności Unii Europejskiej. W szczegółach nawiązuje się do ustaleń tzw. szczy
tów w Lizbonie i Barcelonie w sprawie celów strategicznych długookresowej polityki 
opartej na wzroście udziału sektora B+R w osiąganiu innowacyjności i konkurencyjności 
europejskiej gospodarki. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wzmocnienie sektora B+R 
zaplanowało także wiele krajów OECD, w niektórych przypadkach zamierzenia wzrostu 
wydatków na B+R w PKB przewyższa nawet założenia Strategii lizbońskiej. Przykłady 
przedstawia tabela 1. 

W krajach OECD prowadzi się też stałe badania określając inwestycje w wiedzę, 
przydatne w oszacowaniu stanu gospodarki opartej na wiedzy. Inwestycje w wiedzę ja
ko nakłady na przyszły rozwój w relacji do PKB wynosiły w krajach OECD w końcu lat 

13 Zob. m.in. The New Economy Beyond the Hype. The OECD Growth Project, OECD, Paris 2001. 
14 Green Paper on Innonation, Commission of the European Communities, Brussels 1995. 

2003 European Commission Scoreboard, European Commission, Brussels 2003. 
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dziewięćdziesiątych XX w. ponad 10% i rosły średniorocznie w tempie 3,4%, podczas 
gdy inwestycje przeznaczone na przyrost środków trwałych rosły w tempie 2,2% śred
niorocznie, w Polsce 7,1%)". 

Ze względu na to, że w krajach UE w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. odnotowa
no wyraźny spadek inwestycji w wiedzę, a także duże zróżnicowanie tych wskaźników 
między krajami członkowskimi UE, agenda lizbońska określa w praktyce wyzwania dla 
wzrostu aktywności nie tylko w ramach sfery B+R, ale również w całym otoczeniu zwią
zanym z inwestycjami w wiedzę. I tak17: 
1) Wyznaczenie celów strategicznych (23-24 marzec 2000, Lizbona) dotyczy trzech kwes

tii ogólnych: wzmocnienia szans na zatrudnienie, przeprowadzenia reform ekonomicz
nych i zapewnienie społecznej spójności. Cele te stanowią etap budowy gospodarki 
opartej na wiedzy. Ta koncepcja jest trwałą konstrukcją docelowych działań UE. 

2) UE potrzebuje nowej strategii rozwoju ze względu na wyzwania globalizacji i proces 
rozszerzenia. Dotychczasowa koncepcja funkcjonowania struktur instytucjonalnych 
UE i społeczności unijnej, jak również koncepcja wzrostu gospodarczego nie spełnia 
oczekiwań społecznych, a co ważniejsze wyzwań konkurencyjności. 

3) Przyjęcie nowej koncepcji rozwoju wymaga zbudowania infrastruktury instytucjo
nalnej wymuszającej motywację do wzrostu innowacyjności, modernizowania zasad 
społecznego zabezpieczenia, co nie jest możliwe bez głębokiej reformy w systemie 
edukacji. 

4) Zapis stwierdzający, że „strategicznym celem UE jest doprowadzenie w ciągu następ
nej dekady do tego, że Unia stanie się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opar
tą na wiedzy gospodarką świata, zapewniającą zrównoważony wzrost gospodarczy, kre
owanie nowych miejsc pracy i spójność społeczną" wymaga: 
a) przygotowania koncepcji i transformacji dotychczasowej gospodarki UE w gospodar

kę opartą nawiedzy dzięki rozwojowi m.in. polityki społeczeństwa informacyjnego; 
b) przyspieszenia reform strukturalnych dzięki działaniom na rzecz wzrostu innowa

cyjności i konkurencyjności; 
c) modernizacji europejskiego modelu społecznego poprzez inwestowanie w ludzi 

i zwalczanie praktyk społecznego wykluczenia; 
d) zapewnienia „zdrowia ekonomicznego" i perspektywy wzrostu gospodarczego po

przez wykorzystanie właściwej, czyli w tym wypadku mieszanej polityki makroeko
nomicznej państwa, zawierającej zarówno instrumenty wzmacniające liberalizację 
wielu dziedzin, jak i wybiórcze instrumenty regulacyjne wpływające na motywację 
ekonomiczną podmiotów gospodarczych (np. stabilizacja makroekonomiczna) 
z równoczesnym kierunkowym wsparciem aktywności inwestycyjnej przedsięwzięć 
innowacyjnych; 

e) zastosowania nowego typu „otwartej koordynacji" na każdym poziomie gospodarki, 
idącej w parze z wykorzystaniem takich instrumentów, jak wzmocnienie przywód
czej i koordynacyjnej roli Komisji Europejskiej, koherentnych kierunków strate
gicznych, efektywne monitorowanie rezultatów, wzrost częstotliwości spotkań Ko
misji i weryfikacja podjętych akcji. 

W dokumentach UE omawiających założenia i realizację Strategii lizbońsiej jedno
znacznie stawia się tezę, że „Badania, innowacje i edukacja są sercem gospodarki opartej 
nawiedzy..., stąd osiąganie europejskiej konkurencyjności może się dokonywać poprzez 

' OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris, 2001. 
' Lisbon European Council: Presidency Conclusion, 2324 March 2000, 

http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc 

http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc
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takie siły, jak badania, innowacje i inwestowanie w zasoby ludzkie i na tym koncentruje 
się europejska polityka badawcza"18. 

W tym kontekście rola sfery B+R w aktywności UE na rzecz rozwoju gospodarki opar
tej na wiedzy jest szczególnie widoczna w trzech wielkich zamierzeniach: 
- społeczeństwo informacyjne dla wszystkich; 
- utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji, w węższej formie koncepcja 

znana jako ERA (European Research Area); 
- budowanie przyjaznego środowiska dla powstawania i rozwoju innowacyjnych firm, 

szczególnie MSP 
Sformułowanie powyższych zamierzeń ma swoje daleko idące konsekwencje zarówno 

dla sektorów współpracujących z B+R, jak i dla polityki państwa. W wielu środowiskach 
nieodparcie pojawia się jednak pytanie, czy cele założone w agendzie lizbońskiej są moż
liwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę słabości sektora B+R występujące w wielu krajach 
członkowskich UE? Komisja Europejska twierdzi jednak, że cele są ambitne, ale reali
styczne19. Warto jednak zauważyć, że pomimo powszechnie głoszonych przez czołowe 
kraje członkowskie tez o szansach zlikwidowania dystansu technologicznego między Sta
nami Zjednoczonymi a Unią Europejską dzięki wzmocnieniu inwestowania w B+R jako 
źródła innowacji, rzeczywiste możliwości realizacji tego celu wynikające z poważnych 
badań dalekie są od potwierdzenia tej tezy20. Niemniej, Polska wchodząc do UE musi 
przyjąć podobne programowe wyznaczniki rozwojowe, bo tylko w ten sposób może przy
gotować się do ściślejszej współpracy pozwalającej na osiąganie unijnych korzyści dla na
rodowego rozwoju. W kontekście Strategii lizbońskiej, poczynając od 2002 r. badaniem 
poziomu innowacyjności i monitorowaniem różnic objęto obok krajów członkowskich 
także 13 krajów przystępujących do UE lub aspirujących do członkostwa w tej organiza
cji (także Turcję). Przy czym innowacyjność poszczególnych gospodarek monitorowana 
jest przez Komisję Europejską21 na podstawie znacznie większej liczby (18) wskaźników, 
niż to robi się w Polsce. Innowacyjność gospodarki bowiem to zdolność i motywa
cja podmiotów gospodarczych do działalności polegającej na nieustannym po
szukiwaniu, na badaniach naukowych, na poszukiwaniu nowych koncepcji 
i pomysłów, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, przygotowaniu, uru
chomieniu i wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, 
urządzeń, usług przeznaczonych na rynek albo do innego zastosowania 
w praktyce22. Jeśli tak, to do mierzenia innowacyjności bierze się pod uwagę: poziom 
rozwoju zasobów ludzkich, aktywność w tworzeniu wiedzy i nowych technologii, zdol
ność do spożytkowania osiągnięć B+R w praktyce, funkcjonowanie rynków (głównie fi
nansowych), mechanizmy wspierania rozwoju innowacji (czyli politykę innowacyjną), 
przypisując im różne wskaźniki cząstkowe. Wyzwania stojące przed Polską określone na 
podstawie wskaźników poziomu innowacyjności nie napawają optymizmem. 

Niewątpliwie wskaźnik innowacyjności jest uwarunkowany wielkością wydatków na 
B+R, szczególnie wydatków w sektorze prywatnym, gdzie są one w sposób bezpośredni 
realizowane na potrzeby konkretnego nowego produktu czy usługi. Polskę cechuje niska 
innowacyjność mierzona zarówno wskaźnikiem syntetycznym, jak i wskaźnikiem innowa
cyjności przedsiębiorstw, którego wartość obniżyła się z 34,7% w latach 1994-96 do ok. 

The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Commission Staff Working Paper, SEC (2002) 29/2. 
Morę Research for Europe. Toward 3% ofGDP; COM (2000) 499 finał, European Commission, 2002. 
A. Schibany, G. Streicher, Aiming Height - An Assessment of the Barcelona Target, InTeReg Working Paper 
No. 06-2003, Institute of Technology and Regional Policy, Vienna, January 2003. 
European Innovation Scoreboard, European Commission, 2003. 
Por. E. Okoń-Horodyńska, Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice 1998. 
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17% w latach 1998-2000. Dla porównania, dla Niemiec w tym samym czasie wskaźnik ten 
wynosił 51%, a dla Irlandii 73%23. 

ŹRÓDŁA ROZWOJU INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W POLSCE 
- DIAGNOZA STANU 

W gospodarkach poddających się transformacji technologicznej innowacje stają się 
źródłem generowania bogactwa oraz podnoszenia stopy życiowej. Dlaczego? Między in
nymi dlatego, że współczesna innowacja kreuje sobie popyt. Wyjaśnienie tej tezy znaj
dujemy na przykład u M. Castellsa, którego argumentacja, że „...wiedza i informacja są 
stosowane do tworzenia wiedzy i urządzeń przetwarzających informację oraz służących 
do komunikacji w procesie kumulatywnego sprzężenia zwrotnego między innowacją 
i wykorzystywaniem innowacji"24 wskazując, iż owo sprzężenie zapewnia spożytkowanie 
innowacji, pozwala chyba na postawienie takiej tezy. 

Informacja o stanie nauki w Polsce, MNil, Warszawa 2003. 
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Skąd jednak pochodzić ma owa zbawcza fala innowacyjności - źródło wzrostu konku
rencyjności? Przede wszystkim z ożywienia przedsiębiorczości i to przedsiębiorczości 
innowacyjnej, wynikającej z umiejętnego wykorzystania przez kadrę zarządzającą, mają
cą szczególne zdolności kreatywne, nowych rozwiązań proponowanych przez naukę 
i technologię, wykształcenie się tzw. grupy krajów arystokracji technologicznej twórców 
i najważniejszych beneficjentów efektów rewolucji technologicznej, wyznaczających ten
dencje rozwoju na świecie. Innowacja technologiczna tworząc sobie popyt, łagodzi naj
ważniejszą barierę w gospodarce, dzięki uzmysłowieniu konsumentom nowej potrzeby, 
którą innowacja ma zaspokoić lub nowej, znacznie doskonalszej, formy zaspokajania po
trzeby już uzmysłowionej25. 

Warto przypomnieć, że na początku transformacji systemowej przedsiębiorczość była 
w polskim społeczeństwie odbierana w sensie pejoratywnym. I choć społeczne postrze
ganie przedsiębiorczości jest już dziś bardziej przyjazne, to z kolei bariery przed nią sta
wiają głównie politycy i urzędnicy. Odrzucając więc pielęgnowaną w pierwszych, najważ
niejszych latach transformacji systemowej koncepcję „niewidzialnej ręki rynku" jako 
wystarczającego motywu wykształcania się systemu innowacji w Polsce. Trzeba przyznać, 
że instytucjonalnego klimatu dla rozwoju nauki i innowacji nie zapewnia też obecna for
ma „przeregulowanego" państwa. Analizy doświadczeń światowych wykazują, że czołowe 
pozycje w rankingach poziomu innowacyjności zajmują kraje, w których na „efekt nowej 
gospodarki" w dużym stopniu wpływa państwo, zarówno pośrednio, przyczyniając się do 
zdynamizowania sektora prywatnego poprzez stworzenie dlań ram prawnych, instytucjo
nalnych rozwiązań wspierania konkurencyjności, głównie fiskalnych i monetarnych, jak 
i bezpośrednio, poprzez wielkie zamówienia publiczne w sektorach high tech. Działania 
te doprowadziły do wykształcenia się systemów innowacji o charakterze narodowym i re
gionalnym, odpowiedzialnych za realne powiązania nauki z gospodarką i osiąganie dzię
ki temu wymiernych korzyści. 

W Unii Europejskiej skala instrumentów tworzenia tzw. przyjaznego klimatu dla inno
wacji stale zwiększa się26. Nie można więc odrzucić kapitalnego znaczenia jakości spra
wowania przez państwo funkcji regulacyjnej, w tym skali poziomu wsparcia nauki 
i innowacyjnego biznesu, skali i jakości ingerencji państwa w działalność go
spodarczą, zapewniającej właściwe warunki rozwoju przedsiębiorczości na 
poziomie makroekonomicznym i mikroekonomicznym. 

Jak pod tym względem wyglądają polskie możliwości podnoszenia poziomu innowacyj
ności gospodarki i społeczeństwa? Zapóźnienia historyczne, jak i wielość, często 
sprzeczność, interesów ekonomicznych różnych grup społecznych powodują, że w Pol
sce, niestety, wciąż jeszcze brak zarówno powszechnej świadomości, jak i programowej 
logiki transformacji w kierunku gospodarki wiedzy. Reprezentacja społeczeństwa decy
dująca w parlamencie o wyznaczaniu i finansowaniu celów rozwoju społeczno-ekono-
micznego odrzucając priorytety finansowania edukacji, nauki i inwestycji w innowacje 
zapomina o tym, że kraje opóźnione w rozwoju nauki i technologii -jak Polska - muszą 
płacić wysoką cenę tylko po to, by utrzymać wystarczający dla istnienia na globalnym ryn
ku poziom naukowy i gospodarczy, a ten etap wciąż jest przed nami. 

M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishing, Oxford 1998, s. 32. 
G. Gorzelak, A. Olechnicka, Innowacyjny potencja!polskich regionów, w: Wiedza a wzrost..., op. cit., s. 123. 
W krajach UE wsparcie państwa obejmuje m.in.: wydatki inwestycyjne związane z B+R, transfer technologii, 
wprowadzanie wzorów przemysłowych i procesów inżynieryjnych, certyfikatów jakości, e-commerce i ICT, no
we oprogramowania, zgłoszenia patentowe, szkolenia, zatrudnienie personelu naukowo-badawczego, współpra
cę firm z instytutami naukowymi/szkołami wyższymi, tworzenie firm innowacyjnych, udziały właścicielskie 
w nowych, innowacyjnych firmach. Towards an Innovative Europe. Apaper by the French, German and UKGo-
vernments, Rada ds. Konkurencyjności, Bruksela, 26-27 listopad 2003. 
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Stwierdzono wcześniej, że poziom innowacyjności zależy w dużym stopniu od nakładów 
na B+R, ale również od edukacji i oczywiście instytucjonalnej motywacji przedsiębiorczo
ści innowacyjnej, co w powiązaniu stanowi potencjał naukowo-badawczy i technologiczny. 
O jego wielkości i jakości decydują też osiągnięcia naukowe, takie jak nagrody, publikacje, 
patenty, infrastruktura badawcza, nakłady, zatrudnienie w sferze B+R i inne. Poniżej za
prezentowano niektóre aspekty tego potencjału. 

W Polsce istnieją obecnie trzy zasadnicze grupy instytucji prowadzących działalność 
badawczo-rozwojową i innowacyjną; tworzą one zręby narodowego systemu innowacji. 

Trzy wyżej wymienione grupy instytucji stanowią tzw. zasób nauki, badań i rozwoju, 
z których instytuty Polskiej Akademii Nauk reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy 
w badaniach podstawowych. Z kolei jednostki badawczo-rozwojowe (jbr) stanowią nie
jednorodną grupę ukierunkowaną na prace rozwojowe, w której nie dokonano istotnych, 
adekwatnych do potrzeb gospodarki przekształceń strukturalnych. Transformacja ustro
jowa pogorszyła warunki ich działania (straciły głównie zamówienia z państwowych 
przedsiębiorstw), co wymusza angażowanie się państwa w dofinansowanie wszystkich 
jednostek badawczo-rozwojowych. Choć nowelizacja ustawy o jbr z 2001 r.2' dała podsta
wy do stworzenia nowego ładu w sferze jbr, nie zostały one dotychczas wykorzystane. 

Tabela 3. Jednostki oraz liczba osób zatrudnionych w działalności B+R w 2001 r. 

Rodzaj jednostki 

Ogółem, w tym: 

Placówki naukowe PAN 

Jednostki 
badawczo-rozwojowe 

Szkoły wyższe 
(państwowe i niepań
stwowe) 

Jednostki rozwojowe 

Liczba 
Jednostek 

920 

g 1 2 8 

232 

121 

463 

Zatrudnieni ogółem 
(w EPC") 

78 026,8 

6 933,7 

21 708,2 

43 180,1 

5 922,9 

Pracownicy 
naukowo-
badawczy 
(w EPC) 

56 917,8 

4 646,1 

12 210,4 

36 597,0 

3 270,2 

Źródło: Informacja o stanie nauki w Polsce, MNil, Warszawa 2003 

Obok wymienionych jednostek na poziom innowacyjności w polskiej gospodarce po
winny oddziaływać inne grupy instytucji, jak: 
- twórcy i koordynatorzy polityki naukowej i innowacyjnej państwa - Minister

stwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; 

EPC - ekwiwalenty pełnego czasu pracy . 
W tym 23 samodzielne zakłady naukowe. 
Jednolity tekst ustawy z dnia 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych zosta! ogłoszony 
w Dz. U. z 2001 r., nr 33, poz. 388. 
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- innowacyjny biznes rozumiany jako firmy bazujące na zaawansowanych technolo
giach. W latach dziewięćdziesiątych XX w. ich liczba w Polsce kształtowała się w prze
dziale od 600 do 700 (ich liczebność cechuje duża elastyczność); 

- instytucje pomostowe pomiędzy różnymi grupami instytucji na szczeblu central
nym, regionalnym i lokalnym - zarówno krajowym, jak i zagranicznym - takie jak Pol
ska Agencja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajowy System Usług dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji, Agencja Rozwoju Przemy
słu, sieci centra przekazu innowacji UE (Innovation Relay Centres), agencje promocji 
i rozwoju regionalnego i lokalnego, centra transferu technologii, krajowe i międzynaro
dowe punkty kontaktowe obsługujące konkretne programy narodowe bądź międzynaro
dowe, na przykład unijne, biura doradcze, EIC (Euro Info Centre); 

- specyficzną grupę stanowią inkubatory przedsiębiorczości oraz parki naukowe 
i technologiczne, często łączą one funkcje badawcze z aktywnością w sferze produk
cji i komercjalizacją technologii; 

- inne organizacje związane z kreowaniem innowacji w gospodarce (finansowe, konsul
tacyjne, informacyjne, ubezpieczeniowe, prawne). 
Do ważnych zasobów nauki i rozwoju innowacji należy kadra naukowa i jej aktywność. 

W Polsce jest obecnie około 80 tysięcy naukowców, w tym około 8200 profesorów tytular
nych. Niestety, struktura wiekowa jest niekorzystna. Przeważa bowiem kadra zbliżająca 
się do wieku emerytalnego, pełniąca dodatkowo wiele funkcji poza uczelniami, z trudno
ścią kreująca nieliczne tzw. szkoły naukowe, czy specjalistyczne zespoły badawcze na
stępców. Sytuację mógłby stopniowo poprawić ogromny rozwój studiów doktoranckich 
(wzrost z 1265 słuchaczy w 1990 r. do 25604 w 2000 r. i 28203 w 2001 r.). Jednakże wzrost 
liczby studentów studiów doktoranckich nie przekłada się bezpośrednio na liczbę wypro
mowanych (w latach 2000-01 odpowiednio: ok. 4400 osób osiągnęło stopień doktora, 697 
i 639 habilitowało się, 470 i 680 uzyskało tytuł profesora). Ponadto brak etatów w pań
stwowym sektorze nauki oraz rozwój „szarej strefy" nie rokuje nadziei na pozostanie 
w nim ludzi młodych, zapewniających ciągłość badań w danej dziedzinie. Na 1000 miesz
kańców mamy więc tylko 3,3 badaczy zatrudnionych w sektorze B+R, podczas gdy na 
przykład w Finlandii 13,1, w UE-15 ok. 630. 

Po 1989 r., w czasie ożywienia gospodarczego (1993-96), zatrudnienie w rozwojowych 
dziedzinach takich, jak nauka i działalność badawczo-rozwojowa spadało o 7,5% rocznie, 
a w przemysłach wysokiej techniki o 6,2%, nieznacznie tylko mniej niż w górnictwie i ko
palnictwie - 7,9% rocznie31, co ocenić należy negatywnie, jest też zjawiskiem rzadkim 
w statystyce. Wydatki na 1 badacza wynosiły w 2000 r. 47 tys. USD (licząc według pary
tetu siły nabywczej), pięć razy mniej niż w Szwecji, ale i trzy razy mniej niż w Meksyku 
i Turcji, 2,5 raza mniej niż w Czechach, co przejawia się też w wyższym poziomie inno
wacyjności czeskiej gospodarki32. 

Najważniejszy wskaźnik w statystyce nauki, jakim jest wielkość nakładów na działal
ność B+R w relacji do PKB, (tzw. GERD) określający źródła innowacyjności i tworze
nia gospodarki opartej na wiedzy (GOW) wykazywał w ostatnich latach tendencję ma
lejącą, osiągając w roku 2003 0,65% PKB. Jest to wartość bardzo mała w porównaniu 
ze średnią dla UE-15 wynosząca w 2000 r. 1,93% (w Szwecji 3,8%, w Finlandii 3,4%, 
Japonii 3,0%, w Republice Korei 2,7%)33. Udział w PKB nakładów pozabudżetowych 

30 Eurostat/GUS. Dane dla Polski: 2001; dane dla UE-1S (bez Luksemburga): 2000 lub ostatni dostępny. 
A. Karpiński, S. Paradysz, J. Ziemiecki, Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010, Komitet Pro
gnoz, Polska w XXI wieku, PAN, Warszawa 1999, s. 96-97. 

f OECD in Figurę 2002, Supplement 1. 
Informacja o stanie nauki w Polsce, MNil, Warszawa 2003, s. 17. 
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na działalność B+R w latach 1994-2002 nie ulegał natomiast zmianie i utrzymywał się na 
stałym poziomie 0,3% PKB, aczkolwiek w roku 2001 obniżył się do poziomu 0,2% PKB34. 

W Polsce dominujące w strukturze badań są nakłady na badania podstawowe, co jest 
charakterystyczne dla krajów słabiej rozwiniętych. W krajach wysoko rozwiniętych (Sta
ny Zjednoczone, Japonia Korea Południowa, Singapur) relacje nakładów na badania pod
stawowe, stosowane iprace rozwojowe kształtują się jak 1:3:5 lub 1:5:10. Efektywność na
kładów na badania (szczególnie podstawowe) mierzona liczbą publikacji naukowych 
przypadających na 1 mln ludności wynosiła w Polsce w 1999 r. 221, w UE-15 - 755. War̂  
tość tego wskaźnika była też niższa od odnotowanej w Estonii, Słowacji czy na Węgrzech. 

Problemem w realizacji wysokiej jakości badań jest też wysoki stopień zużycia wyposa
żenia badawczego jednostek naukowych, które sięga 65-85%. W podziale nakładów na 
B+R pomiędzy województwa występuje dominacja województwa Mazowieckiego. Około 
50% ogólnej liczby jednostek naukowych jest skoncentrowana w tym województwie, 
a przypada na nie 2/3 krajowych nakładów na B+R. Głębokie zróżnicowanie potencjału 
badawczego i innowacyjnego w regionach może skutkować polaryzacją zdolności rozwo
jowych regionów w Polsce, co będzie wpływać hamująco na dynamikę wzrostu gospodar
czego kraju35. 

Obok niskiego poziomu innowacyjności spadkową tendencję w Polsce wykazuje też in
tensywność innowacji (relacja nakładów na działalność innowacyjną do wartości sprzeda
ży), udział zaś eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem wynosi w Polsce 
tylko niecałe 3% (2,9% w2000 r.), podczas gdy w UE-15 około 20%, na Malcie aż 64,4%36. 
Udział wysokiej techniki w eksporcie ogółem w 2000 r. był w Polsce siedmiokrotnie do 
ośmiokrotnie niższy niż na Węgrzech czy w Estonii. Z kolei współczynnik wynalazczości 
(wynalazki zgłoszone przez rezydentów na 10 tys. mieszkańców) wynosi w Polsce 
0,6 (1998), w OECD 6, w UE-15 2,6. Na 1 mln mieszkańców Polska zgłosiła do EPO 
(1999) tylko jeden patent, UE-15 126, Słowenia 22, Węgry 12, Czechy 1037. Inna sprawa, 
że w Polsce rozwiązania instytucjonalne wymagają, by wnioskodawca czekał 7,5 r. na roz
patrzenie wniosku patentowego, podczas, gdy w UE wystarczy 2-2,5 roku. 

Tak więc indeks określający potencjał naukowo-badawczy i technologiczny w Polsce wyno
si obecnie 4,5% potencjału UE-15. Wśród krajów UE-15 największym potencjałem naukowo-
-badawc2ym i technologicznym dysponują Niemcy- 26% całego potencjału unijnego - Hisz
pania zaś gospodaruje tylko 5,9% potencjału unijnego, ale i tak jest on wyższy od polskiego. 
Natomiast Stany Zjednoczone dysponują potencjałem o 45% wyższym od UE-15, Japonia po
tencjałem równym 44% unijnego, a Rosja ma potencjał równy 22% unijnego. W przeliczeniu 
na jednego mieszkańca Polska dysponuje potencjałem równym 44% średniej unijnej (o 20% 
niższym niż w Hiszpanii i Rosji, o 30% niższym niż we Włoszech, o 50-60% niższym niż 
w Niemczech i Francji, aż o ponad 70% niższym niż w Wielkiej Brytanii i Finlandii)38. 

Obraz transformacji technologicznej opisanej poprzez pryzmat potencjału naukowo-
-badawczego i technologicznego warunkującego procesy innowacyjne jest więc niejedno
znaczny. Bowiem w jednostkowych przypadkach polscy badacze i innowatorzy prezentują 
światowy poziom, na targach i wystawach międzynarodowych, uzyskują najwyższe odzna
czenia, nagrody i wyróżnienia. W 2001 r. aż 47 opracowań uzyskało złote medale (w tym 12 
ze specjalnym wyróżnieniem jury), 26 srebrne, a 16 brązowe, w 2002 r. polskie opracowania 

4 B. Rejn, Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) — nakłady, efekty, Warszawa 2003. 
! M. Borsa, Obszary zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, Ekspertyza dla MGPiPS (maszy

nopis), Warszawa 2003. 
16 Eurostat/GUS, jak wyżej. 
' European Patent Office. 
'8 WitoM M. Orłowski, op. cit., s. 192. 
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uzyskały 27 (w tym 5 ze specjalnym wyróżnieniem jury) złotych medali oraz 21 srebrnych 
i 2 brązowe metale. W ujęciu całościowym można jednak wykazać, że w pierwszych latach 
transformacji pogorszyły się w zasadzie wszystkie wskaźniki statystyki nauki i innowacyj
ności. Niektóre z nich zaczęły się poprawiać w latach 1992-95 i rosły aż do roku 1998, po 
czym znów zaczęły się pogarszać. A więc pewne pozytywne tendencje załamały się w la
tach 1999-2001 wraz ze spowolnieniem dynamiki wzrostu całej gospodarki. 

Niestety, nawet w latach uznawanych w Polsce za okres korzystny nie udało się zmniej
szyć dystansu pomiędzy Polską a UE w obszarze, który opisywany jest przez wskaźniki 
gospodarki opartej na wiedzy (GERD, technologie informacyjne, dostęp do internetu, 
wykształcenie, eksport high-tech, wynalazczość, PKB per capitay. Badacze wnioskują, 
że dystans Polski w stosunku do UE jest szczególnie niekorzystny pod względem wyna
lazczości oraz wydatków na technologie informacyjne i generalnie na B+R. W całym 
okresie transformacji systemowej wyraźnie wzrastał udział wyrobów wysokiej techniki 
w imporcie i zwiększyła się luka między importem a eksportem produktów high-tech. 

Poziom techniczny polskiej gospodarki -jeśli wzrastał - to w dużym stopniu dzięki na
pływowi nowych technologii z zagranicy, co nie jest zjawiskiem negatywnym, przynaj
mniej przejściowo, gdyż jeśli kraj przyjmuje imitacyjną strategię rozwoju w krótkim lub 
średnim okresie, to import technologii pozwala na przyspieszoną modernizację, pod wa
runkiem jednak, że zostanie wykorzystany do zmiany struktury gospodarki i umożliwi 
uruchomienie nowych sektorów produkcji i usług. Długookresowe utrzymywanie się 
nadwyżki importu nad eksportem technologii oznacza natomiast silne uzależnienie od 
zagranicznej myśli technicznej. 

Należy też zauważyć, że znacznego dystansu Polski od krajów UE nie można tłumaczyć 
głównie przyczynami ustrojowymi, bowiem Czechy czy Węgry prześcignęły Polskę pod 
względem zdolności do budowania gospodarki wiedzy, co odzwierciedlają wskaźniki 
GOW; w kilku przypadkach wskaźniki te były nawet lepsze niż w niektórych krajach UE40. 
Tak więc dekada lat dziewięćdziesiątych XX w. nie przyniosła postępu w uczynieniu z na
uki i badań ważnego czynnika rozwoju gospodarczego icywilizacyjnego Polski. 

JAKA STRATEGIA PRZYSPIESZENIA ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO W POLSCE? 

Analiza okresu transformacji polskiej gospodarki pozwala wykazać, że w istocie nie zo
stała sformułowana długookresowa strategia zmieniająca paradygmat rozwoju (edukacja, 
B+R, informacja, innowacja) oraz selekcjonująca priorytety rozwoju w dłuższej perspekty
wie. Formułowane programy gospodarcze zdecydowanie różniły się od skutków wywoływa
nych na bieżąco stosowanymi instrumentami makroekonomicznej i mikroekonomicznej 
polityki państwa. Nawet tak ważny program, jak Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-06 
stanowi zestaw zadań umożliwiających absorpcję pojawiających się do dyspozycji Polski 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, nie zaś całościowy wewnętrznie zbilanso
wany program rozwoju polskiej gospodarki. Szansa taka pojawia się przy pracach nad Naro
dowym Planem Rozwoju na lata 2007-13. Dlatego obecnie zadaniem podstawowym jest do
konanie wyboru orientacji rozwojowej, jaką powinno być budowanie społeczeństwa wiedzy. 

W tej kwestii nie można tracić z pola widzenia opisu stanu państwa, gospodarki i społe
czeństwa, ponieważ stanowi on kontekst dla możliwych strategii rozwoju. Do najpoważniejszych 

Zob. K. Smith, Whal is the Knowledge Economy?Knowledge Intensity and Distribuled Knowledge Bases, Di
scussion Paper no. 6, United Nations University, Maastricht 2002. Dla Polski obliczenia proponują A.B. Czy
żewski, M. Kolasa, Knowledge Economy - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej, w: Wiedza a wzrost Ibid, 
Badania argumentujące takie wnioski zawarto w pracy: Wiedza a wzrost gospodarczy, op. cit. 
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problemów zaliczyć należy charakter państwa („zaborcze państwo związkowe"), poważne 
niedostatki w ustawodawstwie i nieskuteczność w egzekwowaniu prawa, polaryzację in
telektualną, poważne zróżnicowanie regionalne, niski poziom moralny i etyczny klasy poli
tycznej oraz jej zaplecza kadrowego, negatywną selekcję kadr na każdym prawie poziomie, 
niski poziom dyscypliny społecznej, priorytet redystrybucji nad inwestycjami, samowolę 
urzędników, nieskuteczność w przekształcaniu struktury gospodarki, małą zdolność do 
wykorzystywania dostępnej pomocy ekonomicznej, stres społeczny, szczególnie wśród 
młodych obywateli tracących zaufanie do własnego kraju i decydujących się na budowa
nie swej przyszłości poza nim. Pomimo tych negatywnych cech, istniejący w Polsce po
tencjał naukowo-badawczy i technologiczny będzie w kolejnych latach kreowany w wa
runkach członkostwa w UE. Oznacza to potencjalnie, że: 
- krajowe środki finansowe na B+R będą zasilane środkami unijnymi, szczególnie z pro

gramów ramowych i środków polityki strukturalnej; 
-wsparciem finansowym objęte zostaną przedsiębiorstwa, także te wdrażające wyniki 

B+R, ponieważ wymusi to wspólna polityka na rzecz wzrostu innowacyjności i konku
rencyjności UE; 

- nastąpi przyspieszenie wzrostu gospodarczego, co umożliwi wzrost nakładów na B+R 
z budżetu krajowego; 

-wzrost PKB umożliwi wzrost inwestycji publicznych i prywatnych (przy racjonalnym 
łagodzeniu deficytu budżetowego); 

- zintegrowany rynek europejski wymusi specjalizację, wzrost jakości produkcji i usług, 
co powinno skierować zainteresowanie firm nowymi rozwiązaniami naukowymi i tech
nologicznymi; 

- musi nastąpić usprawnienie mechanizmów rynkowych wspomagających wolność go
spodarczą i przedsiębiorczość; 

- poprawa efektywności gospodarowania i stabilność ekonomiczna w Polsce zwiększy na
pływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ; wzrost atrakcyjności inwestycji w Polsce); 

- istnieją szanse, że w Polsce pojawią się różne formy venture capital „penetrujące" pol
skie zaplecze B+R, co powinno umożliwić wzrost wdrożeń i popytu na wyniki B+R; 

-wzrośnie skala dostępu przedsiębiorstw do krajowego i zagranicznego kapitału przy 
niższym jego koszcie, co będzie motywować rozwój przedsiębiorczości. 
Pojawienie się nowych warunków związanych z członkostwem Polski w UE automa

tycznie nie wywoła zachowań innowacyjnych w jednostkach naukowych i w przedsiębior
stwach. Potrzebna jest więc dobra, narodowa polityka określająca zinstytucjonalizowa
ny porządek gospodarczy41 i zapewniająca instytucjonalizację wolności i swo
bód oraz obowiązków obywatelskich. Do jej sformułowania wykorzystać należy roz
wiązania sprawdzone w innych krajach członkowskich, jak również instrumenty specjal
ne uwzględniające warunki i zachowania podmiotów w Polsce. 

Kierując się motywem transformacji technologicznej i praktyczną tezą, że strategia roz
woju ma zapewnić poprawę pozycji rynkowej jednego kraju w stosunku do innych, warto 
przywołać przykłady strategii42 odpowiadających najściślej oczekiwaniom transformacji 
technologicznej, jak strategia budowania i wykorzystywania przewagi technologicznej 
zwana high-technology-oriented-growth lub też high-tech-strategy. Jest to w istocie strate
gia oparta na maksymalnym wykorzystaniu zdobyczy nauki i postępu technologicznego, 

Zob. Geoffrey M. Hodgson, Evolution andlnstitutions, EE Publishing Inc., Cheltenham, UK, Northampton, 
USA, 1999. 
Na podstawie: A. Karpiński, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz „Polska w XXI wie
ku", PAN, Warszawa, 1994. 
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a więc dostępna raczej krajom o wysokim poziomie innowacyjności. Niemniej zawiera ona 
ważne wskazania dla gospodarek, w których zmiany strukturalne wymagają największej uwa
gi. Polega ona na wyzbywaniu się tradycyjnej produkcji wysoko materiałochtonnej i energo
chłonnej na rzecz krajów trzecich i koncentrowaniu własnego wysiłku na przemysłach najbar
dziej nowoczesnych oraz stopniowym opieraniu swego eksportu głównie na tych wyrobach. Jej 
przykładem obok Stanów Zjednoczonych może być Szwecja czy Izrael, ale także Finlandia, 
Irlandia i kraje tworzące gospodarkę nowoczesną bez przechodzenia etapów pośrednich. 

Strategia orientacji na wysoką technikę występuje w praktyce w dwóch postaciach. 
Pierwsza to koncepcja „sprzętowa" (hardware-solution). Jej istota tkwi w specjalizacji 
produkcji oraz dążeniu do dominacji na rynku światowym. Druga to koncepcja „usługo
wa" (software-strategy). Polega na koncentrowaniu głównego wysiłku rozwojowego i eks
pansji w handlu zagranicznym na świadczeniu specjalistycznych usług. Uważa się, 
że właśnie strategia orientacji na rozwój przemysłów high-tech zdominowała proces 
określany reindustrializacją3, czyli przyspieszone tworzenie przy udziale państwa (po
lityka restrukturyzacji) nowej struktury przemysłowej poprzez ograniczenie lub likwida
cję gałęzi przestarzałych, dążenie do rozwoju dziedzin nowoczesnych, warunkujących 
zaspokojenie potrzeb i sprostanie wyzwaniom przyszłości. W tym sensie strategia ta ma 
szczególne znaczenie zarówno w tzw. polityce dostosowawczej, jaka potrzebna jest Pol
sce, jak i w praktyce gospodarczej wielu krajów współczesnego świata. 

Z punktu widzenia kierunków w strukturze gałęziowo-branżowej współczesnego przemy
słu rysują się dwa skrajne typy tej strategii. Pierwszy to maksymalne zwiększenie udziału 
awangardowych dziedzin gospodarki. Przykładem jest Szwecja. Drugi to maksymalne upo
wszechnienie zdobyczy wysokiej techniki w tradycyjnych przemysłach narodowych bez 
radykalnego zwiększenia ich udziału w produkcji i obrotach handlu zagranicznego, na 
przykład Holandia. Dużym udziałem nowoczesnych przemysłów charakteryzuje się też go
spodarka francuska, natomiast w Wielkiej Brytanii można znaleźć przykład rozwojowej stra
tegii dwubiegunowej. Przykład Irlandii wskazuje natomiast na strategię totalnego otwarcia się 
na zewnątrz i rozwój przemysłów wysokiej techniki przy maksymalizacji BIZ. Wiele z tych 
możliwości jest w zasięgu Polski, istnieją bowiem poważne przesłanki (przede wszystkim ka
dra) rozwoju usług ICT czy też nowoczesnej restrukturyzacji przemysłów tradycyjnych. 

Z punktu widzenia skali wykorzystywania dorobku, doświadczenia i wzorców z innych 
krajów oraz oryginalnych, własnych rozwiązań w dziedzinie nauki i osiągnięć technicz
no-technologicznych można wybrać silną orientację na osiągnięcie poziomu struktury 
innych krajów, a więc imitacyjny model rozwoju bądź, przeciwnie, antycypacyjny 
model rozwoju. Pierwszy znajduje najgłębsze uzasadnienie w fazie uniwersalnego 
charakteru osiągnięć technicznych i wspólnoty światowego dorobku na tym polu. Zmo
dyfikowaną formą tego modelu jest koncepcja globalnego transferu przez przystąpienie 
do ugrupowania integracyjnego mającego rozwinięte zasoby nauki i technologii (na 
przykład Polski do Unii Europejskiej) i czerpanie korzyści z tego dorobku, oczywiście na 
określonych warunkach. Jest to kierunek popierany w teorii i praktyce pod warunkiem, 
że przyspieszenie procesów dostosowawczych w celu integracji nie będzie wypierać roz
woju własnych osiągnięć technologicznych. Obok zalet model imitacyjny rozwoju ma też 
wady, np. jak bierna rola kraju realizującego ten model w zakresie rozwoju innowacji tech
nologicznych czy też niewielkie możliwości efektywnego skrócenia dystansu rozwojowego44. 

A. Etzioni, Reaganomics, Reindustrialisation and Industrial Policy, Hearing before Joint Economic Policy 
Commission, May 1982, s. 18. 
J. Berliner, The Economics of Overtaking and Surpassing, w: Industrialization in Iwo Systems, MIT 
Press,Cambridge-NewYork-London-Sydney 1966, s. 16. 
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Antycypacyjny model rozwoju w dziedzinie osiągnięć technologicznych w krajach 
azjatyckich przybrał postać „strategii skracania drogi". Zakłada ona koncentrację na tych 
dziedzinach, które w świetle badań naukowych rokują największe aplikacyjne możliwości 
przemysłowe. Jest to model najtrudniejszy i najbardziej kosztowny. Mniej ambitną jego 
postacią jest proces przygotowania gospodarki do jak najszybszej adaptacji najnowszych 
technologii, a więc koncentracja na upowszechnieniu w gospodarce rozwiązań przejętych 
z innych krajów. Można powiedzieć, że jest to forma zbliżona do imitacyjnego modelu 
rozwoju. Ogranicza się ona jednak głównie do tzw. technologii przełomów i nastawiona 
jest na jak najszybsze przejmowanie osiągnięć, jakie pojawiają się w przodujących pod 
względem technologii krajach. 

Bardziej ambitna postać tej strategii wymaga aktywnego uczestnictwa w kreacji orygi
nalnych rozwiązań45. Koncepcja obejmująca elementy wszystkich sygnalizowa
nych propozycji to właśnie gospodarka oparta na wiedzy4'1, hasło tyle popularne, 
co nadużywane. Jest to droga najbardziej atrakcyjna, ale najtrudniejsza i możliwa do re
alizacji jedynie w warunkach szczególnego wysiłku naukowego, nie pozbawionego duże
go ryzyka, przypomina bowiem o konieczności dokonywania jednoznacznych wyborów 
i wielkich skoków w rozwoju47. Stwarza ona największe szanse dla krajów wykazujących 
determinację i mających znaczące zaplecze ekonomiczno-polityczne (sfery światowego 
wpływu). Aktywność danego kraju w takich warunkach polega na trwałym wysiłku inte
lektualnym i finansowym na rzecz intensywnego rozwoju wiedzy i własnych innowacji 
technologicznych z równoczesnym tworzeniem instytucjonalnych „pomostów" w celu 
korzystania z osiągnięć innych krajów (ze sfery wpływów). 

Wydaje się, że Polska ma pewne szanse, szczególnie zewnętrzne, by skłaniać się ku tej 
właśnie koncepcji. Wejście do struktur unijnych i dobre stosunki ze Stanami Zjednoczo
nymi stanowią podwaliny zewnętrznego wsparcia ekonomicznego i stabilizacji politycz
nej. Pozostają do zrealizowania poważne zadania wewnętrzne. Nie ulega wątpliwości, 
że najważniejszym w chwili obecnej zadaniem w Polsce jest zorientowanie polityki go
spodarczej na ożywienie gospodarki, pobudzenie przedsiębiorczości, promowanie 
i wspomaganie innowacyjności, uruchamianie inwestycji, co musi zapewnić tworzenie 
nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach. Jak jednak realizować te zadania przy 
utrzymujących się, a nawet wzmacnianych w okresie transformacji systemowej patolo
giach, jak związkowe, gospodarcze - antyprywatyzacyjne, roszczeniowe, zadłużenie, 
społeczne - rozdęte aspiracje, niekompetencje i brak zrozumienia rzeczywistości wyni
kająca z lewicowej demagogii, ciągnące gospodarkę w dół. W takiej sytuacji program pro
mujący budowę gospodarki opartej nawiedzy nie ma większych szans realizacji. Potrzebny 
jest więc chyba etap działania, który można by nazwać „czyszczeniem przedpola" i terapią 
zamykającą się w programach naprawy finansów publicznych48. Kolejnym etapem powinny 
być efektywne działania na rzecz wspierania mikroekonomicznych podstaw gospodarki 
(rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej) i dobrze przemyślana trwała budowa nowej 
struktury gospodarki. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-13, z jego nową orientacją, je
śli miałby szanse realizacji, wymaga wypracowania warunków wyjściowych. Jednym z nich 
będzie portfel doświadczeń wynikających z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 

45 P. Glikman, Czy wolny potencjał jest czynnikiem wzrostu, Życie Gospodarcze 1994, nr 8. 
46 Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, (red. A. Kukliński), KBN, Warszawa 2001. 
47 J. Kleer, M. Perczyński, Z. Dobosiewicz, Z doświadczeń rozwoju skokowego, PWE, Warszawa 1989. 
4" Niewątpliwie wskazać należy np. na daleko idący Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, G.W Kołodki i jego 

zespołu, obejmujący proces uporządkowania finansów publicznych tak po stronie wpływów (tu szczególnie istotne 
w odbiorze przedsiębiorców było porządkowanie długów), jak i wydatków, likwidacja przywilejów, próba zapewnienia 
przejrzystości w zapisach budżetowych, decentralizacja finansów publicznych, kontrola wydatków socjalnych, itp. 
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2004-06, w którym przewijają się nieśmiało zadania GOW takie, jak wzrost nakładów na 
B+R do 1,5% PKB w 2006 r., wspomaganie przez państwo współpracy sektora badawczo-
-rozwojowego z przedsiębiorstwami, wspomaganie innowacyjności, budowa społeczeństwa 
informacyjnego (np. ePolska, usługi dla firm on-line), powszechny dostęp do Internetu, 
motywowanie rozwoju przedsiębiorczości itp. Ze względu na zobowiązania Polski do okre
ślenia możliwości realizacji Strategii lizbońskiej, rząd przygotował dokument Strategia 
wzrostu nakładów na B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii lizbońskiej, w którym za
kłada trzy warianty i wynikające stąd konsekwencje dla budżetu państwa, możliwości ab
sorpcji pomocy unijnej, jak również zadania dla sektora prywatnego. Wyszczególniono dwa 
warianty rozwojowe oraz wariant stagnacyjny wzrostu nakładów na B+R (wykresy 1-3). 

Spełnienie założeń I wariantu rozwojowego wymaga radykalnego zwiększenia nakładów 
budżetowych na sferę B+R z 0,32% PKB w 2004 r. do 1% PKB w 2010 r., a nakładów na 
B+R ogółem z 0,62% w 2004 r. do 3,0% w 2010, zaś w II wariancie nakładów budżetowych 
do 0,8% PKB, a ogółem do 2,2% PKB w 2010 r. Jest to możliwe tylko przy zachowaniu na
stępujących warunków: 
- wzrostu nakładów z budżetu państwa na naukę oraz wielokrotnego wzrostu nakładów 

pozabudżetowych, 
- rozwoju gospodarczego kraju cechującego się wysoką dynamiką wzrostu PKB (powyżej 5%), 
- zmiany w strukturze budżetu na naukę, konieczne jest uelastycznienie i wzrost finan

sowania przedmiotowego (projektów) zamiast podmiotowego (działalność statutowa), 
wykres 1. 

Wykres 1. Struktura budżetu nauki w 2003 r. 

Źródło: materiały Mnil 

Zwiększenie nakładów budżetowych wymaga podjęcia decyzji politycznej, a pozabu
dżetowych nie będzie możliwe bez wprowadzenia przez państwo odpowiednich instru
mentów motywujących przedsiębiorców do poprawy swojej pozycji konkurencyjnej dzię-
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ki wykorzystaniu osiągnięć badawczo-rozwojowych i wdrażaniu innowacji oraz ułatwie
niom w dostępie do źródeł finansowania zewnętrznego. Alternatywą dla wariantu I, w któ
rym Polska mogłaby dołączyć do najbardziej rozwiniętych krajów UE, jest przekroczenie 
aktualnego średniego poziomu udziału nakładów na B + R w PKB w Unii Europejskiej. 

Wykres 2. Założenia dla wzrostu nakładów na B+R w PKB do 2010 r., I wariant rozwojowy 

Wykres 3. Założenia dla wzrostu nakładów na B+R w PKB do 2010 r., II wariant rozwojowy 
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Wykres 4. Założenia udziału nakładów na B+R w PKB do 2010 r., wariant stagnacyjny 

Przeciwieństwem wariantów rozwojowych jest wariant stagnacyjny, w którym zakłada 
się brak wzrostu nakładów budżetowych na B+R lub ich wzrost minimalny, co spowodu
je, że cały ciężar finansowy rozwoju sfery B 4-R będzie spoczywał po stronie przedsiębior
ców. Państwo ograniczy się jedynie do stworzenia ułatwień organizacyjno-prawnych, któ
re zawarte będą przede wszystkim w ustawie o wspieraniu działalności innowacyjnej. 

Pojawia się więc kwestia określenia sposobu pozyskiwania dodatkowych środków finan
sowania B+R, tak budżetowych, jak i pozabudżetowych. W związku z przyjętą przez Rząd 
Strategią Podatkową uzasadnione wydaje się rozważenie możliwości utworzenia na okres 
przejściowy, do chwili poprawy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw - środki specjal
ne dezintegrują finanse publiczne - środka quasi-specjalnego, czy funduszu, na wzór 
przewidzianego w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 
wydatkowanego na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej. Mógłby zostać 
utworzony z dodatkowych wpływów, które budżet państwa osiągnie z reformy podatkowej 
państwa (likwidacji ulg i zwolnień podatkowych związanych dotychczas z szeroko pojętą 
działalnością naukową, edukacyjną czy inwestycyjną) oraz zapowiadanych działań 
oszczędnościowych rządu i przeznaczony na wspieranie tych badań stosowanych i prac 
rozwojowych, które są ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Byłby 
to tzw. fundusz seed capital. Wzrost nakładów budżetowych na B+R musi być bez
względnie powiązany z poważnymi zmianami w ich wydatkowaniu, jak np.: 
- likwidacja rozdzielania środków na badania przez zespoły naukowców; 
- wprowadzenie planu finansowego, w którym Minister Nauki samodzielnie ustala wiel

kość środków na poszczególne strumienie finansowania nauki na podstawie priorytetów 
wynikających z badań typu foresigh oraz w miarę możliwości rachunku ekonomicznego; 

-wprowadzenie projektów rozwojowych, których celem jest wykonanie zadania badaw
czego stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych; 

-wprowadzenie krajowych programów ramowych dla finansowania zintegrowanych, 
multidyscyplinarnych projektów badawczych w priorytetowych obszarach nauki i tech
nologii, zapewniających badania dziedzinowe aż do osiągnięcia stanu do wdrożenia; 

- zastosowanie umów w przydzielaniu środków w miejsce dotacji podmiotowej, co umoż
liwi lepszą kontrolę nad sposobem ich wydatkowania; 

- zlikwidowanie dotacji podmiotowej na wymianę osobową, która powinna być finanso
wana ze środków na działalność statutową i projekty badawcze; 

- ustalenie programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra Nauki, niezbęd
nych do wspierania zmian strukturalnych w nauce, zarówno w zakresie struktury insty
tucjonalnej (m.in. tworzenia sieci naukowych, konsorcjów naukowych, restrukturyzacji 
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jednostek naukowych, inwestycji), jak również rozwoju młodych kadr naukowych; 
- ustanowienie grantów badawczych powrotnych (ściągnięcie z zagranicy opuszczają

cych kraj młodych badaczy); 
-powoływanie przez Ministra Nauki zespołów specjalistycznych lub interdyscyplinar

nych (z przedstawicielami praktyki) do oceny wniosków o dofinansowanie badań. 
Jeśli zaś chodzi o narzędzia wzrostu nakładów pozabudżetowych na B+R, to zgłoszone 
zostały następujące propozycje, stanowiące niewielki odsetek instrumentów stosowanych 
w UE i Stanach Zjednoczonych: 
- projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej regulującej całokształt proble

matyki innowacyjnej, 
- utworzenie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i venture capital (w Polsce działa 

około 35 venture capital, głównie zagranicznych, ale raczej poza sferą B+R), 
-granty (dotacje na wspieranie innowacyjności), 
- odliczenia nakładów na działalność innowacyjną od podstawy opodatkowania; 
- opóźnienie terminu płatności zobowiązań podatkowych, np. poprzez przyspieszoną lub 

natychmiastową amortyzację, 
- technologiczny kredyt podatkowy, 
- odstąpienie od zwolnienia od podatku VAT usług naukowo-badawczych i ustalenie jej 

na poziomie 0%, 
- projekt ustawy o wspieraniu inwestycji (także w nowo powstałych firmach). 
Oczywiście, nie jest pewne, czy w trudnej sytuacji socjalnego rozdęcia finansów publicz
nych choć jedna z propozycji szybko będzie wprowadzona w życie, warto jednak choć 
umieścić je w harmonogramie programowym rządu. 

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem umożliwiającym wzrost pozabudżetowych na
kładów na B + R i nowe technologie jest przygotowanie jednostek naukowych i przedsię
biorstw z nimi współdziałających do opracowania dobrych projektów umożliwiających 
absorpcję środków strukturalnych dostępnych w latach 2004-06 (a potem 2007-13) na 
B+R, ICT, wdrożenia i inwestycje rozwojowe. Są to nowe szanse, z których powinna sko
rzystać polska nauka, efekty jej aktywności będą też stanowić ekonomiczny i społeczny 
weryfikator oferty polskich naukowców. 

Analizując zaproponowane warianty wzrostu nakładów na B + R do 2010 r. wydaje 
się, że I wariant rozwojowy nie będzie możliwy do zrealizowania w warunkach polskich, 
wymagałby drastycznych przesunięć w wydatkach budżetowych, co w relatywnie krótkim 
okresie - do 2010 r. - nie uzyska poparcia społecznego. Natomiast II wariant rozwojowy 
powinien być poważnie rozważony przez rząd i parlament, tym bardziej że rozpatrywane 
będą w najbliższym czasie trzy projekty ustaw, które stanowią racjonalny pakiet legislacyj
ny dla tworzenia i rozwoju potencjału naukowo-badawczego i technologicznego w Polsce. 
Chodzi mianowicie o projekty ustaw: prawo o szkolnictwie wyższym, o finansowaniu nauki 
i o wspieraniu innowacyjności. Po raz pierwszy rodzi się możliwość stworzenia pakietu 
prawnego w sposób całościowy wspierającego proces innowacyjny - od edukacji poprzez 
badania do wdrożeń. Pakiet ten wspomagany będzie przez projekty ustaw o wspieraniu in
westycji oraz o poręczeniach kredytowych. Utrzymanie natomiast wariantu stagnacyjnego 
oznacza spadkową tendencję poziomu wskaźników statystycznych nauki i innowacyjności. 
Będą na to wpływać m.in. rosnące zużycie aparatury badawczej, przewidywana emigracja 
młodych badaczy po 1 V2004 r., a więc pojawieniu się lepszych możliwości prowadzenia 
badań za granicą, masowe „wypadanie" z procesu badawczego kadry profesorskiej, ob
niżanie się jakości i efektywności potencjału naukowego. Proces ten pogłębi się, jeśli nie 
uda się przeprowadzić prawdziwego uporządkowania finansów publicznych, bowiem 
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cele socjalne zawsze będą wypychać cele rozwojowe - w tym naukę i innowacje, a więc 
luka technologiczna Polski będzie się powiększać. 

W.M. Orłowski proponuje cztery scenariusze rozwoju potencjału naukowo-bada-
wczego i technologicznego w Polsce, zdeterminowanego skalą zasilania finansowego do 
roku 2040w. 
1. Droga polska - zakłada niski poziom finansowania B+R, słabą aktywność sektora pry

watnego, wysokie wydatki publiczne na edukację. W tej sytuacji dopiero w roku 2040 
poziom wydatków na B+R osiągnie 1,1% PKB, czyli obecny wskaźnik Hiszpanii. 

2. Droga grecka - rośnie wysiłek podnoszenia wydatków na B+R, ale głównie ze środków 
publicznych, przy braku instrumentów wspierania aktywności badawczej przedsię
biorstw. Możliwy stan w 2040 to około 1,6% PKB. 

3. Droga hiszpańska - mimo stosunkowo niskich nakładów na B+R około 1% PKB, ce
chuje ją duża aktywność przedsiębiorstw w finansowaniu badań i prac rozwojowych. 
Przyjęcie takiej drogi przez Polskę umożliwiłoby jej osiągnięcie w 2040 r. 2% nakładów 
na B+R w PKB przy 60% udziale przedsiębiorstw. 

4. Droga fińska - oznacza bardzo duży wysiłek, bowiem nakłady na B+R stanowią tam 
3,7% PKB, przy czym3A nakładów ponosi niezwykle aktywny i konkurencyjny sektor 
prywatny. Gdyby założyć taki wariant dla Polski to w 2040 r. osiągnięcie 3,7% nakładów 
na B+Rw PKB musiałoby być sfinansowane głównie przez sektor prywatny, czyli jego 
udział musiałby wzrosnąć z obecnych 0,25% do 2,7% PKB w 2040 r., czyli prawie 11 
razy, a według wariantu rządowego 7 razy do 2010 r. 
Gdyby Polsce udało się zrealizować ten scenariusz, byłaby w stanie przesunąć się 

z grupy importerów technologii do grona twórców nowych technologii w dostępnych 
wciąż jeszcze niszach rynkowych. W innych przypadkach finansowania B+R i innowacji 
Polska nie zmieni swej pozycji na mapie technologicznej świata. 

ZASADNICZE WNIOSKI 

- Polska nie podjęła transformacji technologicznej ani nie przyjęła paradygmatu rozwoju 
innowacyjnego. Cechuje ją nieracjonalna struktura gospodarki i niski poziom innowacyj
ności, a w latach 1989-2001 pogorszyły się w zasadzie wszystkie wskaźniki gospodarki 
opartej na wiedzy. Występuje przy tym proces uzależniania się od importowanej 
technologii. 

-Polsce nie udało się zmniejszyć dystansu technologicznego do Unii Europejskiej, 
a wiele krajów nowo przyjętych wykazuje wyższy poziom opisywany przez wskaźniki go
spodarki opartej na wiedzy, co oznacza, że słabej kondycji Polski nie można usprawie
dliwiać wyłącznie zmianami systemowymi. 

-W Polsce nie występuje zależność pomiędzy dynamiką PKB a wzrostem nakładów na 
nowoczesne czynniki rozwoju, jak nauka i innowacje technologiczne. 

-W pracach rządu nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-13 musi być jedno
znacznie określona zmiana orientacji rozwojowej Polski zapewniającej zgodność z za
łożeniami osiągnięcia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu, do którego 
Polska wchodzi. 

- Ze względu na poważne słabości krajów członkowskich UE w osiąganiu założeń Strategii 
lizbońskiej oraz trudności w przebudowie struktury instytucjonalnej Unii, Polska ma szan
se na współpracę europejską w łagodzeniu barier budowania społeczeństwa wiedzy w całej UE. 

Witold M. Orłowski, op. cit. 
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- Nakłady na edukację, badania i rozwój muszą być w programie rozwoju polskiej gospo
darki traktowane jako inwestycje (obok środków trwałych), stanowiące w sposób trwa
ły nakłady na przyszły rozwój. 

- W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego musi nastąpić zwiększenie skali i udzia
łu w PKB inwestycji publicznych i prywatnychs0. 

- Niezbędne jest przyspieszenie procesów modernizacji i absorpcji nowych technologii, 
zarówno w drodze zwiększonego importu, jak i własnych osiągnięć. Antycypując jednak 
odmienny od wariantu fińskiego kierunek ewolucji, import technologii będzie miał 
znaczenie dominujące i niezadowalająco wykorzystany do zmian strukturalnych i uru
chomienia własnych innowacji, co spowoduje pogłębianie się zewnętrznego uzależnie
nia technologicznego Polski. 

- Ze względu na brak powszechnej świadomości o roli nauki i innowacji we wzroście 
poziomu życia, niezbędne jest rozszerzenie skali edukacji i szkoleń, także wśród 
przedsiębiorców, co wymagać będzie zwiększonych nakładów na edukację. Przy czym 
zmiany wymaga system finansowania edukacji, ponieważ polskie gospodarstwo domowe 
płaci za edukację wielokrotnie: w formie podatków oraz wielorakich opłat i czesnego. 
W dodatku ludzie biedni obciążeni są wydatkami na edukację w większym stopniu niż 
ludzie bogaci, co już jest oznaką patologii. 

- Ze względu na słabą kondycję ekonomiczną małych przedsiębiorstw w najbliższym 
okresie nie rozwiną one znacząco popytu na produkty i usługi sektora B+R. Niezbęd
ne będzie zastosowanie instrumentów motywujących i wzmacniających ekonomiczne 
warunki kreowania popytu na wyniki B+R i wytwarzania innowacyjnych produktów. 
Bez wzrostu aktywności w finansowaniu badań przez przedsiębiorstwa tak krajowe, jak 
i zagraniczne, Polska nie ma szans na zwiększenie nakładów na B+R i wdrożenie no
woczesnych technologii. 

- Oferta polskiej nauki tylko w małej części weryfikowana jest przez rynek światowy, dla
tego jej finansowanie nie może opierać się wyłącznie na wykazującym wiele manka
mentów parametrycznym systemie oceny jednostek naukowych, słabo odzwierciedlają
cym przydatność polskiej nauki dla gospodarki. 

- Ze względu na poważne trudności budżetowe (deficyt) niezbędne jest bezpieczne sfi
nansowanie zwiększonych nakładów inwestycyjnych poprzez większe oszczędności 
krajowe i zagraniczne, a także przez fundusze unijne. 

- Potencjał naukowo-badawczy i technologiczny jest w Polsce rozmieszczony nierówno
miernie, występują tendencje metropolitalne, w sposób naturalny wykształcają się re
giony bądź makroregiony koncentrujące potencjał naukowo-badawczy i innowacyjny. 
Wyrównywanie szans poszczególnych regionów wymaga stosowania instrumentów spe
cjalnych, a szczególnie przydatny może tu być Fundusz Spójności. 

- Transformacja technologiczna nie ma charakteru kompleksowego i takiego w Polsce 
mieć nie może. Występują bowiem w gospodarce enklawy tradycyjnego, homogenicz
nego przemysłu, silnie chronionego przez związki zawodowe i lobbystów, ich przebu
dowa (bądź neutralizacja) wymaga ogromnych kosztów i długiego czasu. W związku 
z tym Polskę cechować będą „dwie prędkości" w procesie zmian technologicznych 
i rozwoju. Z jednej strony rozwój oparty na tradycyjnych strukturach gospodarki, kosz-
tochłonny, pielęgnujący regionalne i zawodowe tradycje oraz odpowiadający im system 
wartości, falujący konfliktami i strajkami. Z drugiej zaś strony, w Polsce rozwija się 

s° G. Wojtowicz szacował swego czasu, że udziat ten powinien wynosić w długim okresie 29-32%, zaś niezbęd
ne tempo wzrostu inwestycji powinno osiągać 6—7% rocznie. Zob. Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodar
czy: Rozwój polskiej gospodarki, (red. G.W. Kołodko), Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2002. 
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gospodarka oparta na wiedzy, uruchamiana przez aktywne, funkcjonujące na rynku 
światowym przedsiębiorstwa oraz doświadczone we współpracy międzynarodowej (tak
że transgranicznej) regiony, które z czasem będą rozwijać się zgodnie z koncepcją eu
ropejskich „regionów uczących się". 

- Utrzymujący się deficyt budżetowy oraz słabo zainteresowane rozwojem przedsiębior
czości w Polsce banki (podporządkowane zagranicznemu kapitałowi) nie zapewnią źró
deł finansowania transformacji technologicznej w Polsce. Wręcz przeciwnie, wyraźnie 
narasta proces dyskryminacji kredytowej małych i średnich firm, co zresztą nie jest zja
wiskiem nowym. Muszą się zatem rozwinąć narodowe instytucje finansowe, czyli orga
nizacje bankowe, ubezpieczeniowe, powiernicze i inwestycyjne, szczególnie typu wentu-
re capital, które uczynią ze społeczności lokalnych swój rynek docelowy i w ich interesie 
będą prowadzić swą społecznie odpowiedzialną działalność. 
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ROZDZIAŁ XXII 

Marcin Piątkowski 

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DŹWIGNIĄ ROZWOJU POLSKI? 

WPROWADZENIE 

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne (TIT) przyczyniły się w latach dzie
więćdziesiątych XX w. do znacznego przyspieszenia stopy wzrostu gospodarczego i wy
dajności pracy w wielu krajach wysoko rozwiniętych, w tym w szczególności w Stanach 
Zjednoczonych (USA). Świadczą o tym wyniki wielu badań na temat ekonomicznego 
wpływu TIT na poziomie makro, mezzo i mikro1. Pomimo pęknięcia balona giełdowego 
oraz niespełnienia się oczekiwań co do nadejścia „nowej gospodarki", tzn. gospodarki 
charakteryzującej się wysoką stopą wzrostu PKB i wydajności pracy przy równoczesnym 
zachowaniu niskiej inflacji i niskiego bezrobocia (Piątkowski 2004), postęp techniczny 
napędzany przez TIT wydaje się nie zwalniać tempa. Świadczy o tym utrzymujące się wy
sokie tempo wzrostu wydajności w Stanach Zjednoczonych. W latach 2000-02 
wyniosło średniorocznie 3,4% w porównaniu ze średnią dla lat 1995-2000 wynoszącą 
„tylko" 2,5% rocznie, dotychczas uważanych za najlepsze w niedawnej historii amery
kańskiej gospodarki, (Economist 2003). W latach 1998-2002 wydajność pracy w Stanach 
Zjednoczonych wzrastała w średnim tempie prawie 3% rocznie, ponad dwukrotnie wyż
szym niż średnia dla poprzednich dwudziestu lat. Podobne trendy można również zaob
serwować w innych krajach wysoko rozwiniętych (np. Irlandia, Holandia, Australia, Da
nia, Wielka Brytania; OECD 2003 i van Ark, Piątkowski 2004). 

Brakuje jednak badań i dowodów na wpływ TIT na rozwój krajów mniej gospodarczo 
zaawansowanych, w tym krajów posocjalistycznych. Wśród nielicznych publikacji wyróż
nić można m.in. opracowanie MFW (2001), w którym wskazuje się na pozytywny wpływ 
produkcji TIT na wzrost gospodarczy w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. w krajach 
Azji Południowo-Wschodniej. Lee i Khatri (2003) z kolei zmierzyli wartość zwrotu na ka
pitale TIT w kilku krajach tej samej części świata. Okazało się, że zwrot z inwestycji 
w TIT w Malezji w latach dziewięćdziesiątych wyniósł średnio 44,8% rocznie, wielokrot
nie więcej niż zwrot osiągnięty w inwestycjach w kapitał nie związany z TIT2. 

Badania nad wpływem TIT na rozwój krajów posocjalistycznej transformacji miały do 
tej pory dość ograniczony zakres. Wyróżnić można głównie publikacje przygotowane 
w ramach międzynarodowych projektów badawczych organizowanych przez Centrum 
Badawczego TIGER (Kołodko 2001; Kołodko, Piątkowski 2002; Piątkowski 2003) oraz 
prace tego samego autora (Piątkowski 2003a, 2003b), w których opublikowano pierwsze 
szacunki wkładu inwestycji w TIT we wzrost gospodarczy i zmiany wydajności pracy 
w Polsce i w siedmiu pozostałych krajach posocjalistycznych. Z tych badań wynika, że in
westycje w TIT w latach 1995-2000 miały znaczący udział we wzroście gospodarczym i we 
wzroście wydajności pracy w gospodarkach Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii. 
Wkład TIT był również o wiele większy, niż można było się spodziewać na podstawie 

1 Badania na poziomie makro dotyczące Stanów Zjednoczonych: Jorgenson (2001), Jorgenson i Stiroh (2000), 
Oliner i Sichel (2000), Stiroh (2002a); badania na temat UE: Colecchia i Schreyer (2001), van Ark et. al. 
(2002) Daveri (2002), Jalava i Pohjola (2002). Na poziomie branż w Stanach Zjednoczonych i w Unii 
Europejskiej warto zwrócić uwagę na publikacje Stiroha (2002b), Timmera et. al. (2003) i OECD (2003). Na 
poziomie mikro, interesujące badania na temat firm w USA przeprowadzili Brynjolfsson i Hitt (1996, 2000). 

2 Przegląd literatury na ten temat można znaleźć w pracy Zhen-Wei i Pitta (2003). 
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Tabela 1 i wykres 1 pokazują średni wkład produkcji TIT do wzrostu gospodarczego 
Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1995-2001 w porównaniu do UE i do USA4. Pro
dukcja TIT w wartościach absolutnych miała największy wkład do wzrostu PKB na Wę
grzech, w USA i w Czechach. Wkład sektora TIT do wzrostu PKB w Polsce i na Słowa
cji był o wiele mniejszy. Wydaje się, że główną przyczyną tych dużych różnic w obrębie 
czterech krajów EŚ-W jest rozmiar bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze 
TIT, które w dużym stopniu zostały skoncentrowane na Węgrzech i w Czechach. 

Tabela 1. Wkład produkcji sektora TIT, sektora intensywnie użytkującego TIT i sektora nie 
użytkującego TIT do wzrostu PKB w Polsce i wybranych krajach, średnia dla lat 1995-2001 

Sektor TIT 

% wzrostu PKB 

Sektor użytkujący TIT 

Sektor nie użytkujący TIT 

Wzrost PKB 

Wktad sektora TIT: delator po 
wyłączeniu półprzewodników 
i komputerów 

% wzrostu PKB 

Wkład sektora TIT: oficjalnydeflator 

% wzrostu PKB 

UE-15 

0,69 

24,40 

0,93 

1,20 

2,82 

0,51 

18,20 

0,53 

18,70 

USA 

1,01 

27,10 

1,83 

0,89 

3,73 

1,01 

27,10 

1,01 

27,10 

Czechy 

0,92 

41,20 

1,55 

-0,25 

2,22 

0,75 

33,90 

0,74 

33,50 

Węgry 

1,38 

51,30 

0,20 

0,89 

2,69 

0,99 

37,00 

1,27 

47,10 

Polska 

0,56 

12,4 

1,56 

2,37 

4,49 

0,28 

6,30 

0,40 

9,00 

Słowacja 

0,47 

14,90 

1,31 

1,36 

3,14 

0,37 

11,70 

0,36 

11,40 
Uwagi: Stopy wzrostu PKB pochodzą z bazy danych GGDC. Z PKB wyłączono sektor nieruchomości. PKB na zatrudnionego 
Źródło: baza danych GGDC http://www.ggdc.net/dseries/ 

W kategoriach relatywnych, tj. jako procentowy udział we wzroście PKB, wkład 
produkcji TIT do wzrostu był najwyższy w wypadku Węgier i Czech, gdzie osiągnął 
poziom większy nawet od średniej dla UE i dla USA. Można z tego wyciągnąć wniosek, 
że produkcja TIT w wypadku obydwu krajów przyczyniła się do ich konwergencji 
z krajami wyżej rozwiniętymi. Nie stało się to jednak udziałem Polski i Słowacji, gdzie 
udział produkcji TIT we wzroście był znacznie niższy niż w innych krajach. 

Ponieważ żaden z krajów UE, ani żaden z krajów posocjalistycznych nie publikuje de-
flatorów cen dla produkcji TIT uwzględniających zmiany ich jakości (są to tzw. hedo-
niczne deflatory cen), które właściwie odzwierciedlałyby szybkie spadki cen produktów 
TIT połączone z ich ciągłą poprawą jakości. Wyniki z tabeli 1 i z wykresu 1 oparte są na 
deflatorach hedonicznych dla produkcji sektora TIT w USA skorygowane o poziom in
flacji w poszczególnych krajach w oparciu o metodę „harmonizacji cen" opracowaną 
przez Schreyera (2000)5. Biorąc pod uwagę znaczne różnice w strukturze sektora TIT 

4 Dane dotyczące wartości dodanej w cenach starych i bieżących oraz zmian deflatorów dla produkcji TIT 
pochodzą z bazy danych 60 Industry Database of the Groningen Growth and Development Centre 
dostępnej na stronie http://www.ggdc.net/dseries/. Sektor TIT jest zdefiniowany na podstawie klasyfikacji 
OECD (ŻOOlb). Definicje branż użytkujących i nie użytkujących TIT oparte są na pracy van Arka, Inklaara 
iMcGuckina(2002). 

5 Szczegółowe informacje na temat tej metody można znaleźć w Piątkowski (2004). 

http://www.ggdc.net/dseries/
http://www.ggdc.net/dseries/
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Wykres 1. Wkład produkcji sektora TIT, sektora intensywnie użytkującego T I T i sektora nie 
użytkującego T l T do wzrostu PKB w Polsce i wybranych krajach, średnia dla lat 1995-2001 
(w oparciu o deflator cen dla sektora T I T w USA) 

Źródło: jak w Tabeli 1 

w poszczególnych krajach, powyżej opisane założenie jest dosyć śmiałe, w szczególności 
jeśli chodzi o sektor TIT w krajach posocjalistycznych, gdzie produkcja TIT składa się 
głównie z elektroniki użytkowej, a nie półprzewodników i mikroprocesorów. 

Dlatego też wyniki oparte na deflatorach cen dla Stanów Zjednoczonych stanowić mu
szą górny limit dla wkładu produkcji TIT do wzrostu. Pozostałe dwa deflatory są oparte 
na oficjalnych danych (deflatory niehedoniczne) i na deflatorze cen dla USA nie-
uwzględniającym zmian cen półprzewodników i mikroprocesorów reprezentować będą 
dolny limit. 

W oparciu o te deflatory wkład produkcji TIT do wzrostu produkcji w Polsce i pozo
stałych krajach posocjalistycznych jest niższy (tabela 1). Mimo to jednak wkład produk
cji TIT do wzrostu PKB na Węgrzech i w Czechach dalej pozostaje na poziomie znacz
nie wyższym niż w Polsce. 

Trochę inny obraz procesu konwergencji wynika z porównania wkładu sektora TIT do 
zmian wydajności pracy (tabela 2 i wykres 2). Chociaż ponownie absolutny wkład TIT do 
wydajności pracy jest najwyższy na Węgrzech, w USA i Czechach, relatywny wkład TIT 
do wzrostu wydajności pracy w Polsce, na Słowacji i w Czechach jest mniejszy niż średnia 
dla UE i dla Stanów Zjednoczonych6. 

6 Warto tu jednak wspomnieć, że wzrost wydajności pracy w sektorze TIT i w sektorze użytkującym TIT w Polsce i poz
ostałych trzech krajach ES-W byl w latach 1993-2001 znacząco wyższy niż w sektorze nie użytkującym TIT. 
Wskazuje to na potencjalnie ważną rolę TIT w podniesieniu wydajności pracy na poziomie branż. Więcej na ten 
temat Zob. van Ark, Piątkowski (2004). 
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Tabela 2. Wkład produkcji sektora TIT, sektora użytkującego TIT i sektora nie użytkującego TIT 
do wzrostu wydajności pracy w Polsce i wybranych krajach, średnia dla lat 1995-2001 

Wzrost PKB 

Sektor TIT 

% wzrostu PKB 

Sektor użytkujący TIT 

Sektor nie użytkujący TIT 

Sektor wytwórczy TIT (bez ustug) 

Deflator TIT ze Stanów 
Zjednoczonych 

Deflator TIT z USA po wyłączeniu 
półprzewodników i komputerów 

Oficjalny deflator 

UE-15 

1,51 

0,68 

45,00 

0,51 

0,32 

0,29 

0,09 

0,07 

USA 

2,19 

0,95 

43,40 

1,31 

-0,07 

0,63 

-

-

Czechy 

2,97 

0,85 

28,60 

1,53 

0,59 

0,33 

0,16 

0,15 

Węgry 

2,87 

1,35 

47,00 

0,36 

1,17 

0,92 

-0,02 

0,42 

Polska 

3,94 

0,52 

13,20 

1,56 

1,86 

0,36 

0,20 

0,04 

Słowacja 

2,20 

0,18 

8,20 

0,64 

1,38 

0,13 

-0,98 

0,07 

Uwagi: z PKB wyłączono sektor nieruchomości. PKB na zatrudnionego. UE-15 i USA: średnia dla lat 1995-2001. 
Czechy, Polska, Słowacja, Węgry: średnia dla lat 1993-2001 
Źródło: van Ark i Piątkowski (2004} 

Niski relatywny wkład TIT jest głównie spowodowany wysoką stopą zmian wydajności 
pracy, która jest wynikiem głębokiej restrukturyzacji gospodarek krajów posocjalistycz
nych, w tym Polski, w latach dziewięćdziesiątych XX w. Oparta ona była na reformach 
strukturalnych, transferze technologii, lepszym wykorzystaniu istniejącego majątku trwa
łego, podniesieniu jakości zarządzania i jakości kapitału ludzkiego oraz makroekonomicz
nej stabilizacji. Jeśli można byłoby oszacować wzrost wydajności pracy spowodowany jed
norazowymi pozytywnymi efektami wynikającymi z reform strukturalnych (prywatyzacji, 
likwidacji nierentownych przedsiębiorstw państwowych i wejścia na rynek nowo powsta
łych firm) oraz cyklicznych efektów wyjścia z transformacyjnej recesji (Kołodko 1999), 
rola TIT w zmianie wydajności pracy w Polsce i innych krajach posocjalistycznych była
by znacząco wyższa. 

Mimo to jednak, z wyjątkiem Czech i Węgier, efekt ten nie byłby wystarczająco silny 
w wypadku Polski i Słowacji, by wkład TIT w tych krajach dorównał średniej dla krajów 
UE. Można na tej podstawie stwierdzić, że różnice w wielkości produkcji TIT wpłynęły 
na dekonwergencję, czyli zwiększenie się dystansu w rozwoju pomiędzy Polską i Słowa
cją a UE. 

Wkład wzrostu TFP w sektorze TIT do zagregowanego wzrostu TFP 

Metoda mierzenia wzrostu TFP na poziomie branż oparta jest na pracy Jorgensona 
et. al. (2002). Oszacowania wkładu poszczególnej branży do wzrostu zagregowanego 
TFP na poziomie całej gospodarki można dokonać w oparciu o model Domara, ważąc 
stopę wzrostu TFP dla danej branży wagą Domara, tj. ilorazem produkcji brutto danej 
branży do zagregowanego PKB (Domar 1961). Wagi Domara można policzyć na posta
wie danych dotyczących wielkości produkcji brutto danej branży i odjęciu na podstawie 
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Wykres 2. Wkład produkcji sektora T I T , sektora użytkującego T I T i sektora nie użytkującego 
T I T do wzrostu wydajności pracy w Polsce i wybranych krajach, średnia dla lat 1995-2001 
(w oparciu o deflator cen dla sektora T I T w USA) 

tablic nakładów i wyników (input-output tables) wartości produkcji sprzedanej w ramach 
tej samej branży. 

Literatura na temat wkładu wzrostu TFP w sektorze TIT do wzrostu TFP w skali 
całej gospodarki jest już relatywnie bogata, w szczególności dla Stanów Zjednoczo
nych (Jorgenson 2001; Oliner, Sichel 2002, Jorgenson; Ho , Stiroh 2002). Timmer 
et. al. (2003) przedstawia pierwsze szacunki dla krajów UE. Jednak z powodu braku 
dokładnych danych na temat wartości wkładów poszczególnych czynników produkcji 
na poziomie branż oraz braku cen produkcji brutto i cen czynników produkcji, sza
cunki te oparte są na założeniu, że stopy wzrostu TFP w branży TIT w UE są takie 
same jak w USA7. 

Alternatywna metoda mierzenia wkładu wzrostu TFP na poziomie branż do zagrego
wanego TFP jest oparta na zmianie wartości dodanej w poszczególnych branżach. 
Według tej metodologii wzrost TFP można zmierzyć jako różnicę pomiędzy realnym 
wzrostem wartości dodanej a realnym wzrostem wartości czynników produkcji: 

7 Jest to dosyć daleko idące założenie. Oparte jest ono na argumentacji, że mając na uwadze bardzo wysoki po
ziom globalnej konkurencji na rynku TIT, w szczególności w odniesieniu do produkcji sprzętu komputero
wego i telekomunikacyjnego, nie ma wystarczająco silnego argumentu, aby odrzucić tezę, iż wzrost TFP 
w branży TIT w UE odbiega od stopy wzrostu dla tejsamej branży w USA. Takie podejście umożliwia ponad
to porównanie wpływu sektora TIT na zagregowane TFP związane z różną wielkością sektora TIT w poszcze
gólnych krajach. Ponieważ w większości krajów UE (z wyjątkiem Irlandii, Finlandii i Szwecji) sektor TIT jest 
wyraźnie mniejszy niż w USA, wkład tego sektora to TFP musi być proporcjonalnie mniej znaczący. Timmer 
et. al. (ibid.) mierzy wkład trzech branż: produkcji maszyn i urządzeń biurowych (30), produkcji komponen
tów elektronicznych (321) i urządzeń telekomunikacyjnych (322). Z powodu braku danych sektor produkcji 
oprogramowania i usług nie jest wzięty pod uwagę. Stopy wzrostu TFP dla produkcji w dziale 30 i 321 są opar
te na opracowaniu Jorgensona, Ho, Stiroha (2002, tabela 18), a dla działu (322) na podstawie obliczeń opar
tych na Corrado (2003) oraz Aizcorbe, Flamm i Kurshid (2002). 
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Tabela 3. Wktad wzrostu TFP w sektorze TIT do zagregowanego wzrostu TFP w Polsce 
i w wybranych krajach, średnia 1995-2001 

Udział w całości wartości dodanej (%) 

Produkcja IT (suma) 

Maszyny i urządzenia biurowe (30) 

Komponenty elektroniczne (321) 

Urządzenia telekomunikacyjne (322) 

UE-15 

0,68 

0,23 

0,17 

0,28 

USA 

1,48 

0,41 

0,65 

0,41 

Czechy 

0,49 

0,08 

0,24 

0,17 

Węgry 

1,16 

0,56 

0,33 

0,26 

Polska 

0,26 

0,09 

0,03 

0,15 

Słowacja 

0,29 

0,07 

0,13 

0,09 

Wagi Domara (w %) 

Produkcja IT (suma) 

Maszyny i urządzenia biurowe 

Komponenty elektroniczne 

Urządzenia telekomunikacyjne 

2,07 

0,80 

0,40 

0,80 

3,00 

0,90 

1,30 

0,80 

1,30 

0,29 

0,56 

0,49 

3,50 

1,99 

0,78 

0,74 

0,80 

0,30 

0,06 

0,42 

0,80 

0,25 

0,30 

0,26 

Wzrost TFP (w %) 

Maszyny i urządzenia biurowe 

Komponenty elektroniczne 

Urządzenia telekomunikacyjne 

16,80 

18,00 

7,20 

16,80 

18,00 

7,20 

16,8 

7,20 

7,20 

16,80 

7,20 

7,20 

16,80 

7,20 

7,20 

16,80 

7,20 

7,20 

Wkład do zagregowanego wzrostu TFP (w punktach procentowych) 

Produkcja IT (suma) 

Maszyny i urządzenia biurowe 

Komponenty elektroniczne 

Urządzenia telekomunikacyjne 

Zagregowany wzrost TFP 

Udział IT we wzroście 
zagregowanego TFP 

0,26 

0,13 

0,07 

0,06 

0,31 

59% 

0,44 

0,15 

0,23 

0,06 

1,05 

55% 

0,12 

0,05 

0,04 

0,04 

0,62 

20% 

0,44 

0,33 

0,06 

0,05 

2,38 

19% 

0,09 

0,05 

0,00 

0,03 

2,05 

4% 

0,08 

0,04 

0,02 

0,02 

2,75 

3% 

Uwagi: dla grupy „komponenty elektroniczne" w krajach EŚ-W założono wzrost TFP taki sam, jak dla grupy „urządzenia 
telekomunikacyjne" 
Źródło: Timmer et.al. (2003) dla stóp wzrostu TFP na poziomie branż. Van Ark i Piątkowski (2004) dla stóp wzrostu 
zagregowanego TFP. 
Baza danych GGDC dla udziału wartości dodanej poszczególnych branż i grup w całości wartości dodanej dla lat 1995-200 

z roczników statystycznych przemysłu publikowanych przez GUS oraz w oparciu o równa
nie (4). Tabela 4 przedstawia wyniki tych obliczeń. Wskazują one na bardzo wysoki wzrost 
TFP w sektorze TIT w porównaniu ze średnią dla całego przemysłu. Podobne szacunki 
otrzymali również Żółkiewski i Kolasa (2003). 

Korzystając z danych z tabeli 3 na temat udziału sektora TIT w całości wartości doda
nej w polskiej gospodarce (dla działu 30 i grup 321 i 322) i ze stóp wzrostu TFP pokaza
nych w tabeli 4 wkład wzrostu TFP w sektorze TIT do zagregowanego TFP w Polsce wy
niósłby 0,05 punktu procentowego, czyli mniej niż w szacunkach opartych na metodzie 
wag Domara (gdzie wkład sektora TIT do zagregowanego TFP wyniósł 0,09 punktu pro
centowego). 
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Źródło: Timmer et. al. (2003) dla UE i Stanów Zjednoczonych. Opracowanie własne dla krajów EŚ-W 

Przedstawione w tabeli 4 stopy wzrostu T F P budzą jednak wątpliwości, w szczególno
ści w zestawieniu z niskimi stopami wzrostu wartości kapitału trwałego. Wydaje się to 
mało prawdopodobne, aby tak wysokie stopy wzrostu T F P w branży T I T w ciągu całego 
okresu 1995-2001 można było osiągnąć tylko dzięki zmianom organizacyjnym, prywaty
zacji i lepszemu wykorzystaniu majątku trwałego związanego głównie z dużym napływem 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Thomson, Philips, LG et. al.)9. 

Tabela 4. Wzrost TFP, wartości kapitału trwałego i sity roboczej w sektorze TIT w Polsce, 
średnia dla lat 1995-2001, w % 

Przetwórstwo przemysłowe 

Produkcja maszyn biurowych 
i komputerów 

Produkcja maszyn i aparatury 
elektrycznej 

Produkcja sprzętu i urządzeń 
radiowych i telewizyjnych 

Produkcja instrumentów 
medycznych 

Kapitał trwały 

4,37 

7,63 

5,49 

0,04 

2,99 

Siła robocza 

-1,99 

5,58 

-0,37 

-6,61 

0,46 

TFP 

6,82 

20,18 

8,55 

17,87 

11,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych wydań GUS, roczników statystycznych przemysłu 
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W dalszych badaniach byłoby więc wskazane uściślenie metodologii stosowanej przez 
GUS do szacowania wartości majątku trwałego bądź zbudowanie własnych miar warto
ści majątku trwałego w oparciu o dane na temat nakładów na środki trwałe w przemy
śle. Dla potrzeb jednak tego opracowania wystarczy stwierdzić, że obliczenia oparte na 
obydwu metodach jednoznacznie wskazują na wysokie stopy wzrostu TFP w sektorze 
TIT. Oznacza to, że zwiększanie się rozmiarów tego sektora w gospodarce miałoby 
znaczące skutki dla wzrostu TFP na poziomie całej gospodarki, a tym samym przyczy
niłoby się do przyspieszenia wzrostu wydajności pracy i PKB. 

Wkład kapitału TIT do wzrostu PKB i wydajności pracy 

Zgodnie z prawą stroną równania (2) wzrost PKB można zdefiniować jako sumę udzia
łów kapitału TIT (Ct),pozostałego kapitału trwałego (KQ) oraz siły roboczej (L), gdzie 
wagiv0, i VL stanowią odpowiednio nominalne udziały kapitału TIT, pozostałego kapita
łu oraz siły roboczej i sumują się do 1. TFP jest przedstawione w formie neutralnej Hick
sa przez parametr A. Symbol VTIT wskazuje na tempo zmian. 

Wkład zmian wartości kapitału TIT do wzrostu wydajności pracy można z kolei osza
cować w oparciu o równanie (3). Kapitał TIT wpływa na wzrost PKB i wydajność pracy 
jednak nie tylko poprzez zwiększenie wartości kapitału dostępnego w gospodarce. Kapi
tał TIT dodatkowo podnosi jakość kapitału dzięki temu, że przychody krańcowe z kapi
tału TIT - z powodu szybkiej amortyzacji i dużej utraty wartości rynkowej - są o wiele 
większe niż przychody krańcowe z pozostałego kapitału nie związanego z TIT. 

Dlatego też kapitał TIT pozytywnie wpływa na wzrost, ponieważ dzięki wzrostowi 
udziału kapitału TIT w całości kapitału trwałego w gospodarce jakikolwiek wzrost war
tości całego zasobu kapitału wpływa na podniesienie stopy wzrostu PKB (Jorgenson 
2001)10. Vu (2004, s. 11) pokazując w swoim studium analizującym wkład kapitału TIT 
do wzrostu w 50 krajach zauważa, że „dla danego wzrostu wartości zasobu kapitału 
trwałego (mierzonego w dolarach) i siły roboczej, dziesięcioprocentowy wzrost relacji 
pomiędzy kapitałem TIT a pozostałym kapitałem przysparza od 0,4 do 0,6 punktu pro
centowego dodatkowego wzrostu PKB". Z tego punktu widzenia inwestycje w TIT są 
bardziej użyteczne od innych rodzajów inwestycji (w nieruchomości, maszyny etc.) 
w przyspieszaniu wzrostu PKB. 

Tabele 5 i 6 przedstawiają wielkość wkładu wzrostu wartości kapitału TIT do wzrostu 
PKB i wydajności pracy w Polsce, w wybranych krajach EŚ-W, w UE i w Stanach Zjedno
czonych w latach 1995-2001". Wyniki dla Polski i dla pozostałych krajów ES-W są oparte 
na bazie danych opisanej w pracy Piątkowskiego (2003b) z tą różnicą, że wszędzie gdzie 
to możliwe, dodatkowo skorzystano z bazy danych Banku Światowego World Develop-
ment Indicators 2000. Ponadto wartości pozostałego, nie związanego z TIT kapitału, do
tyczą tylko kapitału poza sektorem mieszkalnym (z danych o nakładach na środki trwałe 

9 Warto też dodać, że dane GUS-u - w przeciwieństwie do danych dotyczących Stanów Zjednoczonych - nie 
uwzględniają zmian jakości w wartości produkcji sektora TIT. Zastosowanie delatora hedonicznego 
spowodowałoby znaczne podwyższenie szacowanej stopy wzrostu TFP w sektorze TIT. Tak wysokie stopy 
wzrostu trudno by jednak wyjaśnić. 

10 Można to obrazowo wytłumaczyć myśląc o różnicy pomiędzy wlewaniem do baku benzyny nisko i wysokook
tanowej. Ta druga, która w tym kontekście reprezentowałaby kapitał TIT, spala się szybciej i efektywniej niż 
benzyna niskooktanowa. Zwiększając wiec udział benzyny wysokooktanowej w zasobie paliwa w baku, zwięk
szamy również moc i osiągi silnika (czyli przyspieszamy wzrost PKB). 

1' Ze względu na brak oficjalnych danych dotyczących wartości kapitału TIT i pozostałego kapitału w Polsce 
oraz w pozostałych krajach posocjalistycznych i związaną z tym konieczność przeprowadzania własnych sza
cunków, przedstawione wyniki powinny być interpretowane z pewną dozą ostrożności. Więcej na temat da
nych zob. van Ark i Piątkowski (2004). 
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Tabela 5. Wktad kapitału TIT do wzrostu PKB (na zatrudnionego) w Polsce, w wybranych 
krajach EŚ-W, w UE i w USA, średnia dla lat 1995-2001, w punktach procentowych 

EŚ-W 

Bułgaria 

Czechy 

Węgry 

Polska 

Rumunia 

Rosja 

Słowacja 

Słowenia 

USA 

UE 

Austria 

Belgia 

Dania 

Finlandia 

Francja 

Grecja 

Hiszpania 

Holandia 

Irlandia 

Niemcy 

Portugalia 

Szwecja 

Wielka Brytania 

Włochy 

Wzrost PKB 

2,67 

0,51 

2,27 

3,64 

4,81 

0,79 

1,12 

4,10 

4,10 

3,52 

2,42 

2,42 

2,48 

2,47 

4,52 

2,57 

3,64 

3,67 

3,34 

8,88 

1,54 

3,43 

2,83 

2,81 

1,93 

Pozostały 
kapitał 

0,47 

-0,89 

1,20 

0,37 

1,98 

0,08 

-0,97 

1,15 

0,87 

0,75 

0,81 

0,93 

0,58 

1,11 

0,16 

0,83 

1,21 

1,24 

0,86 

2,58 

0,44 

1,62 

0,69 

0,90 

0,88 

Kapitał TIT 

0,48 

0,45 

0,73 

0,71 

0,55 

0,22 

0,09 

0,55 

0,54 

0,82 

0,46 

0,36 

0,66 

0,66 

0,72 

0,35 

0,50 

0,28 

0,55 

0,77 

0,36 

0,37 

0,82 

0,65 

0,42 

Siła robocza 

-0,27 

-0,60 

-0,28 

0,18 

0,23 

' -1,35 

-0,17 

-0,35 

0,20 

0,90 

0,84 

0,09 

0,78 

0,54 

1,43 

1,00 

0,26 

2,76 

1,91 

2,79 

0,25 

1,38 

0,72 

0,86 

0,67 

TFP 

1,98 

1,55 

0,62 

2,38 

2,05 

1,84 

2,17 

2,75 

2,49 

0,82 

0,46 

1,32 

1,14 

0,29 

2,67 

0,86 

1,67 

-0,62 

-0,06 

3,61 

0,87 

0,50 

0,68 

0,47 

0,14 

Udział kapitału 
TIT we 

wzroście PKB 

18,0% 

88,4% 

32,2% 

19,4% 

11,5% 

28,3% 

8,3% 

13,5% 

13,1% 

23,2% 

18,8% 

15,0% 

26,8% 

26,9% 

15,9% 

13,6% 

13,8% 

7,6% 

16,5% 

8,7% 

23,4% 

10,8% 

29,0% 

23,3% 

21,6% 

Źródło: Timmer et. al. (2003) dla UE i USA; obliczenia własne dla krajów EŚ-W; średnia nieważona dla krajów EŚ-W 

w latach 1960-90 odjęto corocznie 10% jako inwestycje w sektor mieszkalny) oraz roz
szerzono wyniki również o rok 2001. 

W latach 1995-2001 wkład kapitału TIT do wzrostu i wydajności w Polsce i w pozosta
łych krajach EŚ-W, mimo znacznie niższego poziomu PKB i wydajności pracy per capi
ta, byt w kategoriach absolutnych tylko nieznacznie niższy od średniej dla UE. Wysoki 
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Tabela 6. Wkład kapitału TIT do wzrostu wydajności pracy (na zatrudnionego) w Polsce, w wy
branych krajach EŚ-W, w UE i w USA, średnia dla lat 1995-2001, w punktach procentowych 

EŚ-W 

Bułgaria 

Czechy 

Węgry 

Polska 

Rumunia 

Rosja 

Słowacja 

Słowenia 

UE 

Austria 

Belgia 

Dania 

Finlandia 

Francja 

Grecja 

Hiszpania 

Holandia 

Irlandia 

Niemcy 

Portugalia 

Szwecja 

Wielka Brytania 

Włochy 

USA 

Wzrost 
wydajności pracy 

3,27 

1,91 

2,80 

3,25 

4,45 

3,55 

1,66 

4,76 

3,75 

1,13 

2,26 

1,35 

1,64 

2,25 

1,00 

3,24 

-0,34 

0,27 

3,95 

1,16 

1,46 

1,82 

1,54 

0,82 

2,21 

Pozostały 
kapitał 

0,78 

-0,13 

1,43 

0,17 

1,82 

1,45 

-0,64 

1,44 

0,73 

0,41 

0,88 

0,28 

0,85 

-0,59 

0,29 

1,08 

0,10 

-0,19 

0,60 

0,33 

1,09 

0,45 

0,55 

0,48 

0,42 

Kapitał TIT 

0,50 

0,49 

0,75 

0,71 

0,58 

0,26 

0,13 

0,57 

0,54 

0,41 

0,36 

0,62 

0,63 

0,63 

0,31 

0,49 

0,18 

0,44 

0,61 

0,35 

0,31 

0,77 

0,60 

0,38 

0,74 

TFP 

1,98 

1,55 

0,62 

2,38 

2,05 

1,84 

2,17 

2,75 

2,49 

0,31 

1,03 

0,46 

0,16 

2,21 

0,40 

1,67 

-0,61 

0,02 

2,74 

0,49 

0,06 

0,60 

0,39 

-0,04 

1,05 

Udział kapitału 
TIT we wzroście 

PKB 

16% 

26% 

27% 

22% 

13% 

7% 

8% 

12% 

14% 

36% 

16% 

46% 

38% 

28% 

31% 

15% 

- 5 1 % 

164% 

15% 

30% 

21% 

42% 

39% 

46% 

34% 

Źródło: van Ark i Piątkowski (2004); średnia nieważona dla krajów EŚ-W 

wkład TIT do wzrostu w Polsce byt spowodowany bardzo szybkim realnym wzrostem in
westycji w TIT w latach 1993-2001 w średnim tempie 39% rocznie (Piątkowski 2003b). 
Było ono znacząco wyższe od stóp wzrostu inwestycji w TIT w UE i Stanach Zjednoczo
nych, które wyniosły odpowiednio 18,5% i 19,3% (vanArk, Piątkowski 2004). Szybki wzrost 
inwestycji w TIT znacząco wpłynął na wzrost, mimo ciągle małego udziału przychodów 
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z kapitału TIT (capital serzńces) w całości dochodu, który w Polsce wynosił tylko 1,62% 
w porównaniu do 3,33% w UE i 5,72% w Stanach Zjednoczonych. 

Szybki wzrost inwestycji w TIT w Polsce i w pozostałych krajach EŚ-W był stymulowany przez: 
a) szybko spadające ceny produktów TIT, co skłoniło firmy do zwiększenia inwestycji 

w TIT przy zachowaniu bądź zmniejszeniu wartości inwestycji w inny kapitał; 
b) znaczący niezaspokojony popyt na produkty TIT związany z nadrabianiem zaległości 

w infrastrukturze i penetracji TIT odziedziczone po 1989 r.12; 
c) duże możliwości zastosowania TIT w restrukturyzacji przedsiębiorstw; 
d) kulturowy wpływ globalizacji i ery „nowej gospodarki" na zmianę modeli konsumpcji 

i inwestycji w kierunku zwiększenia wydatków na TIT. 
Wysoki absolutny wkład kapitału TIT do wzrostu PKB i wydajności pracy w Polsce 

i w innych krajach ES-W stanowi dowód na to, że inwestycje w TIT przyczyniły się do 
przyspieszenia procesu konwergencji z krajami Unii Europejskiej. Relatywny udział ka
pitału TIT we wzroście dochodu i wydajności pracy jest jednak w Polsce mniejszy niż 
średnia dla UE i Stanów Zjednoczonych. Tutaj jednak, podobnie jak w rozdziale omawia
jącym wkład produkcji sektora TIT do PKB, można argumentować, że po odjęciu jedno
razowych efektów, które wpłynęły na wysoki wzrost PKB i wydajności pracy w latach 
1995-2001, udział kapitału TIT we wzroście byłby znacząco wyższy. Teza o pozytywnym 
wkładzie TIT do procesu konwergencji byłaby więc prawdziwa. 

Wykres 4 pokazuje związki między wkładem kapitału TIT do wzrostu wydajności pra
cy a wielkością PKB na zatrudnionego. Okazuje się, że istnieje relatywnie silna korelacja 
pomiędzy obydwoma wartościami dla krajów ES-W, ale nie ma prawie żadnej korelacji dla 
krajów UE i USA. 

Zależności te można interpretować jako dowód, że dla krajów EŚ-W, w których ciągle 
trwa proces restrukturyzacji gospodarki, inwestycje w TIT mogą znacząco wpłynąć na 
przyspieszenie wzrostu wydajności, w szczególności w sektorze przemysłowym13. Z kolei 
brak zależności dla krajów UE i USA między poziomem dochodu a ekonomicznymi efek
tami inwestycji w TIT wydaje się sugerować, że wysoko rozwinięte gospodarki nie są już 
w stanie dzięki wykorzystaniu TIT przyśpieszyć wzrostu wydajności w sektorze przemy
słowym, gdyż znajduje się już on w samej czołówce globalnego poziomu wydajności. Dla
tego też jakikolwiek pozytywny wpływ TIT na wydajność pracy musi być związany z po
prawą efektywności w sektorze usług. 

To jednak wymaga głębokich zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, w me
todach zarządzania, w procesach innowacji i w jakości kapitału ludzkiego14. Poszczególne 
kraje w ramach UE znacząco się w tej kwestii różnią. Na tej podstawie można by argu
mentować, że konwergencja jest procesem dwufazowym (van Ark, Piątkowski 2004). 

W pierwszej fazie, wzrost wydajności stymulowany wykorzystaniem TIT ma swoje źró
dło głównie w zwiększeniu produktywności sektora przemysłu. Kiedy jednak sektor ten 
w pełni wykorzysta TIT, w drugiej fazie przyspieszenie wzrostu wydajności będzie zależ
ne od zwiększenia efektywności sektora usług. 

Warto pamiętać, że jeszcze do roku 1990/1991 Polskę i inne kraje EŚ-W obowiązywały restrykcje COCOM na 
import zaawansowanych technologii z państw należących do NATO. 

13 Relatywnie łatwo zwiększyć można wydajność pracy w sektorze przemysłowym. Upraszczając, można 
powiedzieć, że wystarczy zamienić stare maszyny na nowe, bardziej wydajne. Nie wiąże się to jednak 
najczęściej z koniecznością wprowadzania głębokich zmian w organizacji firmy. W sektorze usług o wzrost 
wydajności jest o wiele trudniej. 

14 Badania Brynjolfssona i Hitt (1996, 2000) dla przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych wykazały, 
że produktywnie wykorzystywały TIT tylko te przedsiębiorstwa, które dokonały zmiany w strukturze 
organizacyjnej, w metodach prowadzenia działalności i które inwestowały w kwalifikacje swoich 
pracowników. 
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Wykres 4. Zależność pomiędzy wkładem kapitału TIT do wzrostu wydajności w krajach EŚ-W, UE 
i USA (średnia dla lat 1995-2001) a poziomem FKB per capita (w cenach stałych, USD 1999) 

Oprócz modelu wzrostu gospodarczego, który wyjaśnia wzrost PKB i wydajności pracy 
na podstawie zmian w wartości czynników produkcji (kapitał, siła robocza) i TFP, rolę 
kapitału TIT w stymulowaniu wzrostu gospodarczego można również estymować na ba
zie ekonometrycznych analiz regresji dla dużej próbki wybranych krajów. 

Analiza taka pozwala przetestować związki przyczynowo-skutkowe między inwestycja
mi w TIT a wzrostem PKB. Z takiej analizy regresji dla 50 krajów przeprowadzonej przez 
Vu (2004) wynika, że dziesięcioprocentowy wzrost wartości realnego kapitału TIT przy
nosi średnio 0,6 punktu procentowego dodatkowego wzrostu PKB. 

Ten wysoki wynik potwierdza tezę, że kapitał TIT może pełnić znaczącą rolę w przy
spieszeniu wzrostu gospodarczego, a więc i w procesie konwergencji. Na podstawie 
wyników modelu wzrostu gospodarczego wnioski takie można również wyciągnąć dla 
Polski. 

Mała liczba krajów w badanej w tym opracowaniu próbce oraz krótki szereg czasowy 
nie pozwala na przeprowadzenie statystycznie ważnych regresji. Mimo to możliwe jest 
zmierzenie siły korelacji pomiędzy średnim realnym wzrostem inwestycji w TIT a wzro
stem PKB w latach 1995-2001 (wykres 5). 

Okazuje się, że korelacja na poziomie 0,25 nie jest silna. Można z tego wnioskować, 
że jeśli wyniki regresji Vu (2004) są miarodajne, to pozytywny wkład kapitału TIT do 
wzrostu musiał być zbilansowany przez negatywny wpływ innych czynników. Potrzebne 
są dalsze badania ekonometryczne, aby bliżej zanalizować związki pomiędzy kapitałem 
TIT a wzrostem. 
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Wykres 5. Zależność pomiędzy realnym wzrostem kapitału TIT a wzrostem PKB w krajach EŚ-W, 
UE I USA (średnia dla lat 1995-2001) 

Wkład efektów zewnętrznych produkcji i użytkowania TIT 

TIT mogą mieć swój wkład do wzrostu gospodarczego poprzez tzw. efekty zewnętrz
ne bądź sieciowe (spillover albo networks effects) produkcji i użytkowania TIT. Z efek
tami zewnętrznymi mamy do czynienia, kiedy produkcja i/lub użytkowanie TIT wpływa 
na przyspieszenie wzrostu TFP na poziomie makro, mezzo bądź mikro poprzez pośred
nie stymulowanie działań przynoszących wzrost produktywności'5. Koniec lat dziewięć
dziesiątych XX w. obfitował w wiele spekulacji na temat „niezwykłych" właściwości TIT, 
których użytkowanie miałoby ponoć powodować znaczące przyspieszenie wzrostu TFP. 
O takiej możliwości wspominały na przykład publikacje OECD (2001). Próbowano rów
nież połączyć fakt podniesienia się stopy wzrostu TFP w USA w drugiej połowie lat dzie
więćdziesiątych z szybko rosnącymi inwestycjami w TIT. 

Neoklasyczną teoria ekonomii nie przewiduje jednak możliwości istnienia efektów ze
wnętrznych, tzn. zakłada, że wzrost TFP jest egzogeniczny i nie może on być związany 
z żadnym z czynników produkcji. Założenie to jednak można zweryfikować, o ile możliwe 

Z efektami zewnętrznymi mamy do czynienia, kiedy na przykład intensywne użytkowanie TIT w danej bran
ży bądź firmie skłania inne branże lub firmy do wprowadzenia nowych modeli gospodarowania i dzięki temu 
osiągnięcia wyższej produktywności. Kolokwialnie można te efekty również przedstawić w formie przykładu 
ula i pszczół; istnienie ula zapewnia zapylenie drzew nie tylko jego właścicielowi, ale i sąsiadom, mimo że nie 
ponoszą oni kosztów utrzymywania ula. Efekty sieciowe z kolei polegają na tym, że wartość danej sieci (np. 
sieci telefonicznej, Internetu etc.) wzrasta dla każdego z jej dotychczasowych użytkowników wraz z każdym 
nowym użytkownikiem. Dla przykładu, włączenie się nowej firmy do sieci handlu elektronicznego zwiększa 
produktów dzięki większej bazie klientów) co - poprzez na przykład wyższą sprzedaż lub niższe koszty za
kupów - może mieć pozytywny wpływ na podniesienie produktywności wśród użytkowników takiej sieci. 
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jest przedstawienie dowodów, że na przykład użytkowanie TIT spowodowało podniesie
nie stopy wzrostu TFP. Jeśli nie obserwuje się wzrostu TFP, to albo TIT nie ma wpły
wu na TFP, a więc i nie istnieją efekty zewnętrzne, albo też pozytywny wpływ TIT został 
zbilansowany przez negatywny wkład innych czynników produkcji. Jeśli jednak mamy do 
czynienia ze wzrostem TFP na poziomie makro, mezzo bądź mikro, to może to sugero
wać, że rzeczywiście istnieją efekty zewnętrzne związane z użytkowaniem TIT. 

Najlepszym sposobem na przetestowanie istnienia efektów zewnętrznych jest przeprowa
dzenie analizy regresji dla znalezienia związków między produkcją i/lub użytkowaniem TIT 
a wzrostem TFP. Do tej pory, z powodu braku wystarczająco długich serii danych 
dotyczących inwestycji w TIT na poziomie makro bądź na poziomie branż, dokonano tylko 
kilku prób oszacowania tych efektów. Na poziomie makro Vu (2004), w opracowaniu opartym 
na analizie regresji danych z 50 krajów dla lat 1990-2000, nie znalazł dowodów na istnienie 
efektów zewnętrznych użytkowania TIT. Pokazuje on, że nie ma statystycznie istotnego 
związku pomiędzy inwestycjami w TIT a wzrostem TFP. Podobne wnioski płyną również z kilku 
innych prac, m.in. Gordona (2000), Schreyera (2000) i MFW (2001). OECD (2003) jednak 
w końcu przyznaje, że mimo początkowego przekonania o możliwości istnienia efektów 
zewnętrznych nie istnieje wystarczająco dużo danych, aby dostarczyć dowodów na ich istnienie. 

Wykres 6 oparty na danych z tego opracowania oraz z publikacji Timmera et. al. (2003) 
pokazuje, że istnieje negatywna korelacja między średnim wzrostem TFP w latach 
1995-2001 a wydatkami na TIT mierzonymi jako udział w PKB (na podstawie WITSA 2002) 
w krajach ES-W, Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się wiec, że albo 
efekty zewnętrzne użytkowania TIT nie istnieją, albo też, że wartość zasobu kapitału TIT 
jest ciągle zbyt mała, aby można było udowodnić jego statystyczną ważność dla wzrostu TFP. 

Wykres 6. Związki między intensywnością inwestycji w T I T (jako % PKB) a wzrostem T F P 
w krajach EŚ-W, UE i USA, średnia dla lat 1995-2001 
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Jeśli chodzi o badania efektów zewnętrznych na poziomie branż, praca Stiroha (2002b) dla 60 
branż amerykańskiego przemysłu dla lat 1973-99 wydaje się być jedną z najlepszych. Stiroh 
w swojej ekonometrycznej analizie nie znajduje dowodów na istnienie efektów zewnętrznych 
użytkowania TIT w postaci przyspieszonego wzrostu TFP. Okazuje się, że całość wzrostu wy
dajności pracy można wytłumaczyć tradycyjnym wzrostem wartości dostępnego kapitału16. Żad
ne z innych badań nie potwierdziło istnienia efektów zewnętrznych na poziomie branż. 

Jednak mimo braku ilościowych dowodów jest całkiem możliwe, że efekty zewnętrzne 
rzeczywiście istnieją, tyle że tradycyjne metody ekonomiczne nie potrafią ich zmierzyć. 
Może na obecnym etapie rozwoju nauki ekonomii nie jest ona w stanie poradzić sobie 
z takim zadaniem. Można jednak argumentować, że efekty zewnętrzne związane z TIT 
mogą wpływać na szybszy wzrost produktywności mimo braku na to twardych dowodów. 
Efekty zewnętrzne mogą mieć wpływ na produktywność z co najmniej kilku powodów: 
a) TIT - dzięki pojawieniu się globalnych' sieci komunikacji (Internet), które pozwalają 

na efektywną produkcję, dyfuzję i dzielenie się wiedzą - wpływają na zwiększenie tem
pa innowacji i w konsekwencji prowadzą do podniesienia stopy wzrostu produktywno
ści17. TIT przyspieszają również dyfuzję istniejącej wiedzy (ułatwiają imitacje modeli 
gospodarowania, przejmowanie nowych idei, poprawiają dostęp do informacji itp.); 

b) TIT często stymulują zmiany w modelach gospodarowania w przedsiębiorstwach oraz 
wpływają na dodatkowe inwestycje w jakość kapitału ludzkiego. Zmiany te pozytywnie 
wpływają na wzrost produktywności18; 

c) TIT - podobnie jak wcześniejsze rewolucje technologiczne bazujące na technolo
giach o licznych możliwościach zastosowania (elektryczność, silnik spalinowy) - mo
gą w przyszłości znaleźć nie znane nam jeszcze zastosowania, który mogłyby wpłynąć 
na znaczące zmiany w produktywności całych gospodarek". 
Inwestowanie w TIT to inwestycje z wbudowaną opcją, która może być w przyszłości 

zrealizowana w formie znalezienia nowych zastosowań dla TIT daleko wykraczających 
ponad pierwotne cele20. W tym sensie inwestycje w TIT diametralnie różnią się od nakła
dów na inne rodzaje kapitału (nieruchomości, maszyny, sprzęt transportowy itp.), gdyż 
potencjał dla ich nowych zastosowań jest nieporównywalnie mniejszy. Z tego punktu wi
dzenia inwestycje w TIT mają ogromną przewagę nad alternatywami inwestycjami. 

Podsumowując, pomimo braku dowodów na istnienie efektów zewnętrznych, inwe
stycje w TIT mają ogromny ekonomiczny potencjał, którego zrealizowanie ma szansę 
spowodować przyspieszenie wzrostu gospodarczego i produktywności21. Wraz z popra
wiającą się dostępnością danych i z pojawieniem się nowych, niestandardowych metod 

16 Stiroh (2002b) przedstawia również użyteczny przegląd literatury na temat efektów zewnętrznych i siecio
wych. 

17 Jako przykład wystarczy podać pojawienie się globalnych sieci B4-R czy globalną współpracę badawczą, na 
przykład w formie międzynarodowych grantów badawczych. Jeszcze 10 lat temu dzielenie się wiedzą na taką 
skalę i w takim tempie leżało tylko w sferze fantazji. 

1 Nie jest możliwe wprowadzenie na przykład systemu zaopatrzenia just-in-lime opartego na systemach i sie
ciach informatycznych bez zmian w organizacji i modelu działania przedsiębiorstwa oraz bez dodatkowych 
wydatków na szkolenia dla pracowników. Wprowadzenie TIT wymusza więc zmiany, które najczęściej okazu
ją się mieć pozytywne skutki nie tylko dla produktywności działu zaopatrzenia, ale i dla całej firmy (wprowa
dzenie informatycznego systemu pozwala na lepszy obieg informacji w całej firmie, często wymusza lepszą 
kontrolę kosztów etc). 
Historia wykorzystania silnika parowego może posłużyć za dobry przykład. Pierwotnie jedynym celem silni
ków parowym było napędzanie pomp wypompowujących wodę z kopalni. Dopiero później okazało się, że sil
niki parowe mogą mieć daleko bardziej idące i zaawansowane zastosowania w transporcie i przemyśle. TIT 
wydają się mieć ten sam ogromny potencjał, który do tej pory nie został jeszcze spenetrowany i uruchomiony. 

20 Aż do lat dziewięćdziesiątych XX w. komputerów używano tylko do wewnętrznych operacji. Potem jednak, 
dzięki Internetowi, komputery zyskały nowe zastosowanie; zgromadzone w nich informacje mogry zostać 
teraz wykorzystane do wielu zupełnie nowych zastosowań, włączając w to na przykład elektroniczne łańcuchy 
zaopatrzenia, zdalne relacje z klientami, handel elektroniczny itp. 
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ekonomicznych bardziej dokładne przetestowanie i zmierzenie efektów zewnętrznych 
powinno się stać możliwe. 

W kontekście Polski i innych krajów ES-W trzeba jednak powiedzieć, że biorąc pod 
uwagę obecny niski poziom penetracji TIT (Internetu, komputerów, sieci telekomunika
cyjnych, systemów i aplikacji informatycznych) jakiekolwiek efekty zewnętrzne wynikają
ce z użytkowania TIT nie są wciąż znaczące. Jednak ich potencjał powinien rosnąć wraz 
z postępem w zasięgu penetracji TIT w gospodarce i społeczeństwie. 

CAŁKOWITY WKŁAD TIT DO WZROSTU I JEGO DETERMINANTY 

Aby móc oszacować potencjał TIT dla długofalowego rozwoju Polski, trzeba najpierw 
oszacować ich wkład do wzrostu i wydajności pracy w przeszłości. Tabele 7 i 8 oraz wy
kresy 8 i 9 przedstawiają pierwsze dostępne szacunki dotyczące wpływu TIT na wzrost 
gospodarczy i wydajność pracy w Polsce oraz w pozostałych wybranych krajach ES-W, UE 
i w USA w latach 1995-2001. 

TIT miały w miarę znaczący wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce i pozostałych kra
jach ES-W, chociaż wpływ TIT na wzrost był nadal mniejszy niż wpływ pozostałego ka
pitału, TFP i siły roboczej. Warto jednak zauważyć, że w wypadku Węgier, Czech, Polski, 
Słowacji i Słowenii absolutny wkład TIT do wzrostu był wyższy niż średnia dla UE. 

Tabela 7. Wkład TIT do wzrostu PKB w Polsce, w wybranych krajach EŚ-W, w UE i w USA, 
średnia dla lat 1995-2001 (w punktach procentowych) 

Bułgaria 

Czechy 

Polska 

Węgry 

Rumunia 

Rosja 

Słowacja 

Słowenia 

UE 

USA 

Wzrost 
PKB 

0,51 

2,27 

4,81 

3,64 

0,79 

1,12 

4,10 

4,10 

2,42 

3,52 

Pozostały 
kapitał 

-0,89 

1,20 

1,98 

0,37 

0,08 

-0,97 

1,15 

0,87 

0,81 

0,75 

Kapitał 
TIT 

0,45 

0,73 

0,55 

0,71 

0,22 

0,09 

0,55 

0,54 

0,46 

0,82 

Siła 
robocza 

-0,60 

-0,28 

0,23 

0,18 

-1,35 

-0,17 

-0,35 

0,20 

0,84 

0,90 

TFP 

1,55 

0,62 

2,05 

2,38 

1,84 

2,17 

2,75 

2,49 

0,46 

0,82 

Wkład 
sektora 

TIT 
do TFP 

-
0,13 

0,14 

0,58 

-
-

0,09 

-
0,27 

0,44 

Całkowity 
wkład TIT 

0,45 

0,86 

0,70 

1,29 

0,22 

0,09 

0,64 

0,54 

0,73 

1,26 

Udział TIT 
we 

wzroście 
PKB 

88% 

38% 

14% 

35% 

28% 

8% 

16% 

13% 

30% 

36% 

Źródto: opracowanie własne dla krajów EŚ-W, Timmer i in. (2003) dla UE i USA 

Przyjmując szerszą definicję efektów zewnętrznych, nie odnoszącą się tylko do wzrostu TFP, produkcja 
i użytkowanie TIT może przynieść przyspieszenie wzrostu gospodarczego poprzez na przykład stymulowa
nie powstawania nowych rodzajów aktywności gospodarczej; elektronicznych usług finansowych, outsourcin-
gu, tworzenia oprogramowania, elektronicznych porad zdrowotnych, księgowych, podatkowych i prawnych 
itp. W Polsce istnienie sieci TIT stymulowało stworzenie np. europejskiego centrum obsługi księgowej dla 
Philipsa w Łodzi czy takiego samego centrum Lufthansy w Krakowie. Ponadto, chociaż nie jest to łatwo 
kwantyfikowalne, TIT wpływają również na podniesienie się nadwyżki konsumenta i poprawę jakości życia 
poprzez diametralne poprawienie dostępu do informacji o cenach, zwiększeniu ich przejrzystości i porówny
walności, wprowadzenia personalizowanej oferty produktów i usług oraz wyższej jakości obsługi. 
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W wypadku tych krajów można więc stwierdzić, że TIT przyczyniły się do przyspiesze
nia procesu konwergencji i do nadrobienia części zaległości rozwojowych. Jednak dla po
zostałych trzech krajów (Bułgarii, Rumunii i Rosji) wpływ TIT na wzrost gospodarczy 
okazał się być o wiele mniejszy. W krajach tych TIT przyczynił się do zwiększenia się dy
stansu do zarówno krajów UE, jak i dla pozostałych pięciu państw ES-W. 

Wykres 8. Wkład T I T do wzrostu PKB w Polsce, w wybranych krajach EŚ-W, w UE i w USA, 
średnia dla lat 1995-2001 (w punktach procentowych) 

Uwagi: Wyniki dla Bułgarii, Rumunii, Rosji i Słowenii nie obejmują wkładu wzrostu TFP w sektorze TFP 
(można jednak założyć, że wkład ten był niski i nie wpłynąłby na zmianę proporcji na rysunku; „pozostały 
wkład" obejmuje wkład wzrostu wartości kapitału niezwiązanego z TIT, wzrost TFP w sektorze nieproduku-
jącym TIT oraz zmiany w wiełkości siły roboczej 
Źródło: opracowanie własne dla krajów ES-W, Timmer et. al. (2003) dla UE i USA 

Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie porównania wkładu TIT do wzrostu 
wydajności pracy. Wśród pięciu przodujących krajów EŚ-W, w tym Polski, w trzech z nich 
wkład TIT do wydajności pracy był większy niż średnia dla UE (na Słowacji i w Słowenii 
wkład TIT był nieznacznie mniejszy niż w UE). Bułgaria, Rumunia i Rosja znowu jednak 
wyraźnie zostają w tyle. 

Jakie czynniki wpłynęły na tak duże rozbieżności co do wpływu TIT na wzrost i wydajność 
pracy w krajach EŚ-W? Wkład TIT do rozwoju zależny jest od jakości i poziomu infrastruk
tury ekonomicznej, instytucjonalnej i regulacyjnej. Te czynniki w zdecydowanej części de
cydują b szybkości rozprzestrzeniania się TIT i ich i produktywnym wykorzystaniu w gospo
darce. Jakość infrastruktury ekonomicznej i instytucjonalnej krajówposocjalistycznych 
zmierzono wykorzystując do tego celu specjalny Indeks Nowej Gospodarki (ING) (Piątkow
ski 2002). Indeks ten szacuje poziom przygotowania poszczególnych krajów do wykorzysta
nia TIT dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wydajności pracy. 

Tabela 9 w przedstawia uaktualniony ranking ING oparty na publikacji van Arka 
i Piątkowskiego (2004). Porównuje on poziom rozwoju gospodarek i instytucji wśród 
ośmiu krajów EŚ-W, w tym Polski, oraz piętnastu krajów UE i USA. Z porównania wy
nika, zgodnie z wcześniejszą argumentacją, że w pięciu krajach EŚ-W, którym udało się 
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Tabela 8. Wkład TIT do wzrostu wydajności pracy w Polsce, w wybranych krajach EŚ-W, 
w UE i w USA, średnia dla lat 1995-2001 (w punktach procentowych) 

Bułgaria 

Czechy 

Polska 

Węgry 

Rumunia 

Rosja 

Słowacja 

Słowenia 

UE 

USA 

Wzrost 
wydajności 

pracy 

1,91 

2,80 

4,45 

3,25 

3,55 

1,66 

4,76 

3,75 

1,13 

2,21 

Pozostały 
kapitał 

-0,13 

1,43 

1,82 

0,17 

1,45 

-0,64 

1,44 

0,73 

0,41 

0,42 

Kapitał TIT 

0,49 

0,75 

0,58 

0,71 

0,26 

0,13 

0,57 

0,54 

0,41 

0,74 

TFP 

1,55 

0,62 

2,05 

2,38 

1,84 

2,17 

2,75 

2,49 

0,31 

1,05 

W tym 
wkład 

sektora TIT 

0,00 

0,13 

0,14 

0,58 

0,00 

0,00 

0,09 

0,00 

0,27 

0,44 

Całkowity 
wkład TIT 

0,49 

0,88 

0,72 

1,29 

0,26 

0,13 

0,66 

0,54 

0,68 

1,18 

UdziatTIT 
we 

wzroście 
wydajności 

26% 

32% 

16% 

40% 

7% 

8% 

14% 

14% 

60% 

53% 

Źródło: opracowanie wtasne dla krajów ES-W, Timmer i in. (2003) dla UE i USA 

Wykres 9. Wkład TIT do wzrostu wydajności pracy w Polsce, w wybranych krajach EŚ-W, 
w UE i w USA, średnia dla lat 1995-2001 (w punktach procentowych) 
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korzystać T I T do przyspieszenia procesu konwergencji, poziom rozwoju infrastruktury 
ekonomicznej i instytucjonalnej jest znacznie wyższy niż w trzech krajach zostających 
z tyłu, a mianowicie Bułgarii, Rosji i Rumunii. Fakt znacznego wpływu czynników ekono
micznych i instytucjonalnych na wykorzystanie T I T potwierdza istnienie relatywnie sil
nej korelacji na poziomie 0,46 pomiędzy wartością ING a średnim wkładem kapitału T I T 
do wzrostu wydajności pracy w latach 1995-2001 (wykres 10). 
Wynik ten sugeruje, że warunkiem wykorzystania T I T do zmniejszenia dystansu w roz
woju w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych jest systematyczna poprawa jakości in
stytucji i regulacji oraz poziomu stabilności makroekonomicznej, otwartości na wymianę 
międzynarodową, i wielkości wydatków na innowacje i kapitał ludzki. Podobnie 
argumentuje Kołodko (2003). Wagę instytucji, regulacji i stabilności makroekonomicznej 
dla wykorzystania T I T potwierdza również fakt, że ING wydaje się mieć dużą wartość 
predykcyjną: współczynnik korelacji między jego wartością w roku 1995 a średnim 
wkładem kapitału T I T do wzrostu wydajności pracy w latach 1995-2001 wyniósł 0,55. 

Wykres 10. Związek pomiędzy wkładem kapitału TIT do wzrostu wydajności pracy a wartością 
Indeksu Nowej Gospodarki, średnia dla lat 1995-2001 

Źródło: van Ark, Piątkowski (2004); współczynnik korelacji: 0,46 

Inne badania na temat determinantów produktywnego wykorzystania T I T wskazują na 
wagę prawie tych samych czynników co ING: poziom kapitału ludzkiego, jakość egzeku
cji prawa, otwartość na handel, udziału produktów technicznie zaawansowanych w eks
porcie i posługiwanie się językiem angielskim (Vu 2004). 

JAKI JEST POTENCJAŁ TIT DLA DŁUGOFALOWEGO ROZWOJU? 

Jaką rolę mogą mieć T I T w przyszłym rozwoju gospodarczym Polski? Zakładając, 
że będzie systematycznie poprawiać się jakość ekonomicznej i instytucjonalnej infrastruktury 
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naszej gospodarki, również dzięki akcesji do Unii Europejskiej, na podstawie stworzone
go modelu wzrostu gospodarczego można pokusić się o prognozowanie wkładu TIT do 
wzrostu gospodarczego Polski do roku 2025. Dla potrzeb prognozy można przyjąć nastę
pujące założenia: 
1) wielkość zatrudnienia rośnie średnio rocznie o 0,5%, co dałoby - ceteris paribus - bez

robocie w 2025 na poziomie około 7%; 
2) stopę amortyzacji całości kapitału niezwiązanego z TIT: 7,5% rocznie, a dla kapitału 

TIT stopę w wysokości 29,5%, 31,5% i 11,5% dla odpowiednio sprzętu komputerowe
go, oprogramowania i urządzeń telekomunikacyjnych; 

3) udział wynagrodzeń w PKB wynoszący około 65%; 
4) wzrost TFP: 1,5% rocznie (wobec 2,05% średnio w okresie 1995-2001); 
5) deflator cen TIT: do 2025 ceny sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń 

telekomunikacyjnych biorące pod uwagę zmiany w jakości (tzw. deflator hedoniczny) 
będę spadać w takim samym tempie, jak średnio w Stanach Zjednoczonych w latach 
1990-2001, czyli o odpowiednio 20,7%, 1,3% i 3,2% rocznie22; 

6) deflator cen pozostałego kapitału: 3% wzrostu rocznie; 
7) wzrost realnych inwestycji w TIT: 5, 10% i 15% rocznie; 
8) wzrost realnych inwestycji w pozostały kapitał: 5% rocznie. 

Tabela 10 przedstawia wyniki prognozy wkładu kapitału TIT do wzrostu PKB do roku 
2025. W zależności od założonej stopy wzrostu realnych inwestycji w TIT, kapitał TIT 
przyczyniłby się do od 0,35 do 0,85 punktu procentowego wzrostu PKB w tym okresie. 
W wariancie najbardziej prawdopodobnym, zakładającym realny wzrost (przed uwzglę
dnieniem wpływu na cen zmian jakości TIT) na poziomie 10%, wkład kapitału TIT 
wyniosły 0,60 punktu procentowego, czyli około 15% wzrostu PKB w badanym okresie. 

Tabela 10. Prognozowany wkład kapitału TIT do wzrostu PKB, średnia dla lat 2002-25 

Realny wzrost 
inwestycji 

w TIT* 

5% 

10% 

15% 

Wzrost 
PKB 

3,76 

4,01 

4,26 

Razem 
kapitał 

1,94 

2,19 

2,43 

Kapitał 
pozostały 

1,59 

1,59 

1,59 

Kapitał 
TIT 

0,35 

0,60 

0,85 

Siła 
robocza 

0,32 

0,32 

0,32 

TFP 

1,50 

1,50 

1,50 

Udziat TIT 
we wzroście 

PKB 

9,3% 

15,0% 

20,0% 

Uwagi: * bez uwzględniania zmian w jakości produktów TIT (deflator niehedoniczny) 
Zródto: opracowanie wiasne 

Prognoza ta jednak nie bierze pod uwagę wkładu inwestycji TIT do podniesienia 
jakości całości kapitału ani wpływu potencjalnych efektów zewnętrznych na TFP. 
Ponadto trzeba byłoby również uwzględnić wkład wzrostu TFP w sektorze produkcji 
TIT do zagregowanego wzrostu TFP. Jednak prognozy co do przyszłości sektora TIT w 
Polsce są obarczone ogromnym ryzykiem. Trudno więc byłoby pokusić się o prognozę, 
która byłaby czymś więcej niż tylko czystą spekulacją. 

Wiatach 1995-2001 hedoniczne ceny TIT spadały w szybszym tempie, średnio o 25,4%, 1,0% i 4,4% rocznie 
w przypadku odpowiednio sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Jednak konserwatywnie założono niższy średni spadek cen zgodnie ze średnią dla lat 1990—2001, która 
obejmowała okresy zarówno szybszego, jak i wolniejszego spadku cen. 
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Na prognozowany wzrost PKB w dużym stopniu wpływa wzrost TFP. Do tej pory wzrost 
TFP w największej części był związany z wykorzystaniem prostych rezerw transforma
cyjnych: głębokimi reformami strukturalnymi (prywatyzacja, likwidacja nierentownych 
przedsiębiorstw, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych), skokową poprawą ja
kości kapitału ludzkiego i umiejętności menedżerskich, w dużym stopniu dokonaną już 
budową instytucji. Pozytywny wpływ transformacji na TFP widać w szczególności w staty
stykach wzrostu wydajności pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego; na przykład 
w latach 1993-2001 wzrost wydajności pracy w branżach przemysłowych wyniósł średnio 
11,3% rocznie dla branż użytkujących TIT (van Ark, Piątkowski 2004). Tak duży wzrost za
wdzięczamy głównie masowym redukcjom zatrudnienia, których efektem jest niestety obec
ne ponad dwudziestoprocentowe bezrobocie, oraz relatywnie prostemu zastąpieniu starego 
i zdekapitalizowanego majątku trwałego nowymi urządzeniami (w szczególności dotyczy to 
firm zagranicznych). 

Te proste rezerwy wzrostu wydajności pracy i produktywności są już jednak na wyczer
paniu. W ciągu kolejnych dwudziestu lat wzrost TFP będzie więc musiał polegać na suk
cesach w dalszej restrukturyzacji polskiego przemysłu, ale również - i głównie, gdyż sek
tor ten wytwarza ponad 60% polskiego PKB - w transformacji sektora usług. W obydwu 
przypadkach nie uda się taka restrukturyzacja bez produktywnego wykorzystania TIT. 
Długofalowy wzrost TFP (a więc i PKB) zależny przeto będzie w dużym stopniu od 
zwiększenia inwestycji w TIT i od umiejętności ich wykorzystania do zmiany modeli go
spodarowania. Te ostatnie będę musiały szybko ewaluować w taki sposób, aby inwestycjom 
w TIT towarzyszyły odpowiednie zmiany w organizacji i strukturze firm oraz podniesie
nie kwalifikacji siły roboczej w obsłudze nowoczesnych systemów informatycznych. 

Wydaje się, że firmy inwestujące w TIT potrzebują czasu, aby nauczyć się ich produk
tywnego wykorzystania. USA doświadczyły boomu we wzroście wydajności pracy w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. dopiero po około 20 latach od rozpoczęcia inwestycji 
w TIT na szeroką skalę. Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych mówiło się o „para
doksie produktywności", które Solow (1987) zawarł w swojej słynnej wypowiedzi, że „kom
putery widać wszędzie, tylko nie w statystykach wydajności". Podobnie było z wykorzysta
niem elektryczności: jak argumentuje David (1990), dopiero w latach dwudziestych XXw. 
- czterdzieści lat po wynalezieniu elektryczności - ponad połowa amerykańskich przed
siębiorstw wykorzystywała elektryczność w procesach produkcyjnych. Musiały minąć jesz
cze kolejne lata, aby firmy zreorganizowały swoje sposoby gospodarowania tak, aby móc 
w pełni skorzystać z nowego wynalazku. Kiedy to uczyniły, podobnie jak w końcu lat dzie
więćdziesiątych w wypadku TIT, nastąpiło długo oczekiwane przyspieszenie we wzroście 
wydajności. 

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że wraz z postępującą penetracją TIT z podobną 
sekwencją wydarzeń możemy mieć również do czynienia w wypadku naszej gospodarki, 
tyle że dzięki postępującemu procesowi globalizacji i równoczesnemu rozwojowi 
Internetu, dzięki któremu łatwiej jest dzielić się wiedzą, proces uczenia się produkty
wnego wykorzystania TIT powinien być krótszy od okresu wprowadzania elektryczności, 
a także TIT w USA. Zakładając, że firmy działające w Polsce tak na dobre zaczęły 
inwestować w TIT dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych, można założyć, że po 
piętnastu latach, a więc około roku 2010 inwestycje w TIT powinny zacząć przynosić 
owoce w formie nowego impulsu do wzrostu produktywności na poziomie całych branż 
i w konsekwencji całej gospodarki. 

Taki impuls nie jest jednak z góry przesądzony. Możliwości wykorzystania TIT będą 
zależeć w pierwszej kolejności od dalszych, dużych inwestycji w TIT oraz - co jeszcze 
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ważniejsze - od umiejętności przystosowania modeli gospodarowania do możliwości 
nowych technologii23. Jak już wspomniano, inwestycje w TIT niosą z sobą ogromny po
tencjał w sferze podniesienia efektywności, również dzięki możliwości znajdowania dla 
nich kolejnych, bardziej efektywnych zastosowań, które pozwolą skrócić proces produk
cyjny, podnieść efektywność sieci zaopatrzenia i dystrybucji oraz poprawić jakość i ofer
tę produktów oraz usług. Wzrost inwestycji w TIT może dać nie tylko namacalne i po
liczalne podniesienie poziomu wydajności, ale (poprzez efekty zewnętrzne, na tym eta
pie niepoliczalne) może dodatkowo wpłynąć na tempo wzrostu produktywności w całej 
gospodarce. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA POLITYKI GOSPODARCZEJ 

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne mają już znaczący wpływ na wzrost 
PKB i wydajności pracy w Polsce i w pozostałych krajach EŚ-W. W latach 1995-2001 
TIT - poprzez wzrost wartości kapitału TIT oraz wzrost TFP w sektorze produkują
cym TIT - przyniosły 0,70 punktu procentowego, czyli 14% do średniego wzrostu 
PKB. TIT były również jednym ze źródeł wzrostu wydajności pracy, przysporzyły bowiem 
0,72 punktu procentowego wzrostu wydajności (16% wzrostu). Wkład TIT do rozwoju 
Polski wydaje się być wyższy niż to, czego można się było spodziewać na podstawie 
międzynarodowych porównań wielkości PKB per capita i wydajności pracy na zatrud
nionego. Wskazuje to na fakt, że TIT w latach 1995-2001 przyczyniły się do przyspie
szenia procesu konwergencji Polski z krajami Unii Europejskiej, a więc do nadrobienia 
części zaległości w rozwoju. Na poziomie branż wykorzystanie TIT wydaje się mieć 
bliski związek ze wzrostem wydajności pracy. Branże intensywnie inwestujące w TIT 
w latach 1993-2001 zanotowały wzrost wydajności pracy znacząco wyższy niż branże 
nie użytkujące TIT. Wyniki te stanowią mocny argument na rzecz stymulowania inwe
stycji w TIT w gospodarce. 

Wydaje się, że przyszły rozwój polskiej gospodarki będzie w dużym stopniu zależny od 
wielkości inwestycji w TIT i umiejętności produktywnego wykorzystania nowych techno
logii. Z przedstawionej w opracowaniu prognozie wzrostu PKB w Polsce do 2025 r. kapi
tał TIT ma swój ważny wkład na poziomie 0,60 punktu procentowego prognozowanego 
czteroprocentowego średniego wzrostu gospodarczego. Prognoza ta nie uwzględnia jed
nak możliwości znalezienia nowych, bardziej produktywnych zastosowań dla TIT, które 
przyniosłyby szybszy wzrost produktywności gospodarki, a więc i szybszy wzrost PKB. 

TIT mają też duży potencjał związany z możliwością stymulowania wzrostu produk
tywności w branżach nie produkujących TIT poprzez efekty zewnętrzne. Dzięki TIT, 
które umożliwiają przyspieszenie tempa innowacji, jednoznacznie poprawiają możliwo
ści dzielenia się informacjami i wiedzą, firmy, branże i całe gospodarki będę mogły pod
nieść swoją wydajność poprzez naśladowanie rozwiązań stosowanych w innych gospo
darkach. 

Jednak TIT nie uda się efektywnie wykorzystać bez odpowiednich zmian w modelach 
gospodarowania, w organizacji i sposobie działania firm oraz bez podniesienia kwalifika
cji pracowników. W skali catej gospodarki, jak wskazuje na to ING, nie uda się wykorzy
stać TIT bez postępu w budowie ekonomicznej, instytucjonalnej i regulacyjnej infra
struktury gospodarki. 
23 Można mnożyć przykłady nieproduktywnego wykorzystania komputerów i Internetu: wykorzystywanie 

komputerów tylko do pisania korespondencji czy stawiania pasjansa, gry komputerowe, czaty w Internecie itp. 
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Rolą polityki gospodarczej powinno więc być tworzenie sprzyjających ogólnych warun
ków do prowadzenia działalności gospodarczej, poprawy jakości instytucji i infrastruktu
ry, podniesienia poziomu otwartości gospodarki i konkurencji na rynkach towarów 
i usług, w szczególności na rynku telekomunikacyjnym, i wreszcie zapewnienie szybkiej 
i skutecznej egzekucji istniejącego prawa. Powyższe zalecenia odnoszą się zresztą nie tyl
ko do możliwości wykorzystania TIT w rozwoju gospodarczym, ale w ogóle do całej go
spodarki. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, gdyż zarówno ta „nowa gospodarka" opar
ta na technologiach TIT, jak i ta „stara gospodarka" wzajemnie się przenikają i tworzą 
coraz bardziej jednorodną całość. 

Co do szczegółowych dla TIT rekomendacji dla polityki gospodarczej, trzeba podkre
ślić konieczność rozwijania usług publicznych wykorzystujących Internet oraz zwiększa
jących zakres prowadzenia internetowych aukcji dla zamówień publicznych. Możliwość 
skorzystania z usług publicznych (np. możliwości złożenia elektronicznych aplikacji 
o wydanie bądź zmianę dokumentów, wszelkiego rodzaju obowiązki rejestracji, płacenie po
datków, zapisywanie się na wizyty u lekarzy, zasięganie informacji, uzyskiwania porad zdro
wotnych itp.) miałaby ogromną rolę w stymulowaniu wykorzystywania Internetu w społe
czeństwie. Miałoby to pozytywne skutki dla wydajności pracy (tam gdzie można zaoszczę
dzić na czasie stania w urzędowych kolejkach) oraz dla ogólnej jakości i standardu życia. 

Wprowadzenie elektronicznych aukcji dla zamówień publicznych miałoby z kolei duży 
wpływ na wykorzystanie TIT i Internetu w przedsiębiorstwach. Dodatkową zaletą mogłoby 
być również ograniczenie korupcji i biurokracji. Konieczność uczestniczenia w elektro
nicznych aukcjach stymulowałaby część przedsiębiorstw do rozwinięcia swoich umiejęt
ności w zaawansowanym wykorzystaniu Internetu, w tym w handlu elektronicznym poza 
aukcjami publicznymi (mielibyśmy tutaj do czynienia z pozytywnymi efektami 
zewnętrznymi aukcji publicznych). Nie do przecenienia jest też wola polityków ustano
wienia priorytetu dla wykorzystania TIT i dla budowy społeczeństwa informacyjnego. 

Podsumowując, trwająca rewolucja technologiczna, której obecną emanacją są tech
nologie informatyczne i telekomunikacyjne, niesie z sobą duży potencjał dla Polski i in
nych krajów posocjalistycznych przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia 
dystansu do krajów wysoko rozwiniętych. Skorzystanie z tego potencjału będzie jednak 
zależało zarówno od umiejętnego wykorzystania TIT przez sektora prywatny, jak i od sty
mulowania użytkowania TIT w sektorze publicznym. Polska ma zatem duże szanse na 
wykorzystanie TIT do istotnego przyspieszenia tempa swego rozwoju. 
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prawo symboliczne 183 
praworządność 179 
prefinansowanie 324, 329-330, 357 
priorytety rozwoju 363, 374 
problemy strukturalne 303 
procedura bankowa 151, 152 
procedura nadmiernego deficytu 137 
procedury ostrożnościowe 322 
procedury ostrożnościowye i sanacyjne 323 
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proces legislacyjny 186 
proces lizboński 100 
procesy prywatyzacyjne 146, 172 
producenci 19 
produkcja rolna 216, 218, 219, 220, 221 
produkty high-tech 374 
produktywność 101, 179, 188 
produktywność czynników produkcji 388 
profil zasilania 236, 237 
profil zasileniowy polskiej gospodarki 237 
profile portfelowe 226 
program gwarancji i poręczeń 158 
Program Naprawy Finansów Publicznych 323 
Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej 37, 40, 

135, 278, 305, 309, 316, 317, 320, 332, 345, 359 
program redukcji i restrukturyzacji wydatków publicznych 

170 
program rozwoju 37 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 329 
program sektorowy 168 
program strategiczny 168 
Program Wsparcia 336, 341 
program wspólnotowy 329 
programy naprawy finansów publicznych 377 
programy operacyjne 336 
programy pomocy społecznej 111 
programy rządowy 170, 174 
progresja 314 
projekty infrastrukturalne 271, 280 
projekty finansowane 274, 276 
projekty poselskie 182 
prospekt emisyjny 231 
PROW330 
próg ostrożnościowy 323 
prywatyzacja 20, 26, 33,50, 54-55, 236, 305 
prywatyzacja banków 148-149 
przebudowa podziału administracyjnego kraju 348 
przechłodzenie 24, 31 
przedsiębiorczość 23, 29, 38-41, 51-56, 131, 138, 140, 

142, 334, 363, 370-372, 375, 377-378, 384-385, 370, 
375 

przedsiębiorczość innowacyjna 370-371, 377 
przedsiębiorstwo 44, 51-52, 56-57 
przekształcenia struktur ekonomiczno-spotecznych 214 
przekształcenia strukturalne 23, 334 
przemiana struktur gospodarczych 217 
przemiany strukturalne przemiany systemowe 363 
przemysł high-tech 376 
przepisy prawa gospodarczego 178 
przepływ kapitału 103, 110 
przepływ produktów rolnych 215 
przeregulowana gospodarka 79, 183 
„przeregulowane państwo" 370 
przesterowanie 79 
przestrzelenie programu stabilizacji 24 
przewaga komparatywna 100 
przewagi konkurencyjne 217 
przygotowania zewnętrznej granicy UE 329 
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 211 
przystosowanie polskiej gospodarki do absorpcji fun

duszy UE 309 

„psucie doskonałości i niedoskonałości rynku" 51 
publiczna infrastruktura 286 

R 
racjonalizacja wydatków publicznych w Polsce 117 
Rada KRUS 183 
Rada Narodowego Funduszu Zdrowia 183 
Rada Polityki Regionalnej Państwa 183 
Rada Pożytku Publicznego 183 
Rada Unii Europejskiej 293 
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 123 
raj podatkowy 63 
raport kohezyjny 357 
II Raport Spójności 187 
III Raport Spójności 187 
realizacja polityki gospodarczej 154 
realna aprecjacja 102, 109, 110-111, 113, 117, 142, 143 
realna konwergencja 133, 138, 140, 141 
realna stopa procentowa 109, 287, 293 
realne kursy walutowe 288 
realokacja 99, 103 
recesja 74-75, 78, 142, 234 
redukcja płac 67 
redukcja wydatków publicznych 170 
redystrybucja 21, 286, 287, 291, 294 
redystrybucja akumulacji 225, 227 
redystrybucja budżetowa 181 
redystrybucja dochodów publicznych 291 
redystrybucja dochodu 286 
redystrybucja stagnacyjnego dochodu narodowego 19 
redystrybucja środków finansowych przez państwo 

185 
reforma finansów publicznych 100, 113, 126, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 180 
reforma gospodarki i finansów 184 
reforma podatkowa państwa 380 
reforma podatków majątkowych 327 
reforma systemu emerytalnego 295 
reforma systemu opodatkowania nieruchomości 327 
reforma wydatków publicznych 321 
reformowanie gospodarki 141 
reformy ekonomiczne 367 
reformy fiskalne 315, 316 
reformy rynku pracy i sądownictwa 140 
reformy sektora finansów publicznych 135 
reformy strukturalne 33, 140, 143, 321, 392 
region 147, 155, 158, 267, 333-334, 336, 339-341 
regionalizacja produkcji 218 
regionalna polityka strukturalna 216, 223 
regionalna strategia dla rozwoju obszarów wiejskich 

223 
Regionalne Izby Obrachunkowe 341 
reglamentacja działalności gospodarczej 166 
regres 306 
regulacja gospodarki 54 
regulator rynkowy 46 
regulacje UE 302 
regulator gospodarki 46 
reguł gry rynkowej 27 
reguła mikroekonomii, 48 
reindustrializacja 376 
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rekompensaty 294 
remonopolizacja 104 
renty 294 
repatriowane zyski 67 
restrukturyzacja 157, 159, 412 
restrukturyzacja banków 149 
restrukturyzacja przedsiębiorstw 400 
restrukturyzacja wydatków publicznych 322 
rezerwa monetarna 123 
rezerwy rewaluacyjnej 141 
rezerwy walutowe 108, 287 
rezultaty wzrostu 103 
ricardiańskiej zasady ekwiwalentności 288 
rodzimy kapitał 311, 314 
rola państwa w gospodarce 165 
rolnictwo 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 

223, 224 
rolnictwo europejskie 220 
rolnictwo krajów UE 215 
rolnictwo Unii Europejskiej 221 
Rosja 21-22, 28, 36-37,126, 219, 373, 398-399, 

405-407 
rosnąca konkurencja 220 
roszczenia reprywatyzacyjne 171 
roszczenia Zabużan 171 
rozkład kosztów obsługi długu 323 
rozszerzenie Unii Europejskiej 99 
rozwój gospodarczy 80, 146, 167, 172, 174, 177, 179, 

181, 185, 267, 271, 280, 301, 307, 313, 314, 321-322, 
325, 327, 329, 365, 374, 378, 386 

rozwój infrastruktury 307, 308 
rozwój innowacji 368-369, 372, 376 
rozwój nauki i innowacji 370 
rozwój obszarów wiejskich 329 
rozwój polskiego rolnictwa 211 
rozwój polskiej administracji skarbowej 328 
rozwój regionalny 333-334, 336, 340-341, 346, 351, 

356 
rozwój społeczno—gospodarczy 20,37, 213 
rozwój zasobów ludzkich 368 
rozwój zrównoważony 85, 93-94 
równanie Słuckiego 48 
równowaga makroekonomiczna 290, 295 
ruch spółdzielczy 88 
Rumunia 27, 67, 55, 398-399, 405-407 
runda urugwajska 218 
RWPG 123, 124 
rynek „bezprospektowy" 231 
rynek finansowy 225, 236 
rynek grup nacisku 87 
rynek kapitałowy 147, 230, 232, 233, 234, 237, 238 
rynek kasowy 233 
rynek pracy 212,222 
rynek równoległy 231 
rynek skarbowych papierów wartościowych 323-324 
rynek światowy 363, 383 
rynek wewnętrzny Unii Europejskiej 220 
rynek wtórny 225 
rynki 365, 368 
rynki finansowe 305, 312 
rynki kapitałowe 132 

rynki kapitałowe krajów członkowskich 131 
rynki wschodnie 126 
rynki zamorskie 126 
rynkowe stopy procentowe 236, 303, 311 
ryzyko kredytowe 225, 231, 232 
ryzyko kredytowe i operacyjne 323 
ryzyko kursowe 100, 323 
ryzyko płynności budżetu 323 
ryzyko refinansowania 323 
Rządowego Centrum Legislacji 182 
rządowy program gwarancji i poręczeń 158 

S 
saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego 109 
saldo pierwotne budżetu państwa 305 
saldo transferów kapitałowych 108 
saldo wymiany handlowej 55 
samoograniczenie 93 
samorząd lokalny 337-339, 343, 354 
samorząd pracowniczy 72 
samorząd terytorialny 333-334, 336-338, 341-346, 

348-352, 354-359 
samorząd wojewódzki 334, 337—338 
samorządność pracownicza 75, 88 
samorządowe wspólnoty regionalne i lokalne 334 
samorządy terytorialne 305, 309 
SAPARD 329 
schładzanie gospodarki 320 
„schładzanie bez potrzeby" 34 
schładzanie koniunktury gospodarczej 23 
sejmowa Komisja Finansów Publicznych 182 
sektor finansowy 150, 159 
sektor finansów publicznych 134, 135, 136, 137, 170 
sektor finansów publicznych w Polsce 134 
sektor high-tech 370 
sektor prywatny 268, 276, 288 
sektor przemysłowy 400 
sektor publiczny 271, 276, 279 
sektor rolny 211, 215, 216, 217, 219, 222 
sektor usług 400 
sektorz produkcji 411 
sekurytyzacja 279 
selekcja kadr kierowniczych 73 
separacja rynków narodowych 132 
sfera instytucjonalna 177, 185 
sfera mikroekonomiczna 132 • 
sfera polityki i prawa 177 
sieć dróg 267, 273 
sigma konwergencja 107 
skala obciążenia fiskalnego 307 
Skarb Państwa 75, 82, 183, 274-275, 287, 344 
składka członkowska 301, 309 
składki na rzecz innych instytucji unijnych 329 
skłonność deflacyjna 133 
skutki budżetowych 182, 184 
skutki mnożnikowe konsolidacji fiskalnej 286 
Słowacja 63, 67, 92, 141, 373, 390, 392, 395, 398-399, 

405, 407 
Słowenia 373, 398-399, 405, 407 
Słoweńcy 30 
socjalizm 35 
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software-strategy 376 
Solidarności 88-89, 90, 93 
solidarność społeczna 93 
Special Purpose Vehicle 275 
specjalizacja produkcji 219 
spekulacja stabilizująca 139 
spekulacje 229 
spekulacyjny przepływ kapitału 147 
społeczeństwo informacyjne 367,368, 378 
społeczeństwo obywatelskie 20, 36, 38 
społeczeństwo wiedzy 382 
społeczna gospodarka rynkowa 72 
społeczna stopa zwrotu 308 
społeczne wykluczenie 24, 367 
spożycie 128 
spójność 215 
spójność gospodarcza i integralność terytorialna 335 
spójność społeczna 79 
spójność społeczno-gospodarczą 211, 217, 220 
spójność terytorialna 211 
spółki pracownicze 76 
sprawiedliwość społeczna 80 
sprawozdania budżetowe 341 
sprawozdania budżetowe jednostek samorządu tery

torialnego 350 
SPV275 
stabilizacja 26, 75-76 
stabilizacja ekonomiczna 100 
stabilizacja makroekonomiczna 367 
stabilizator koniunktury 291, 304 
stabilność cen 310 
stabilność kursów 136 
stabilność kursu walutowego 137, 139 
stabilność makroekonomiczna 304, 409 
stagnacja 132, 142, 306 
stagnacja gospodarki 295 
stałe miejsca pracy 334 
stan finansów państwa 184 
stan środowiska 334 
standardy europejskie 236 
stanowione prawo gospodarcze 182 
stanowisko w sprawie polityki społecznej i gospodar

czej oraz reform systemowych 72, 74 
Stany Zjednoczone 29, 31, 63, 79, 87, 99, 126, 272,286, 

288, 368, 376, 377,381, 387, 391-393, 396-397,400 
„stara Europa" 234 
status ekonomiczny spółki 226 
stawki CIT 63 
stopa akumulacji i inwestycji 24, 
stopa bezrobocia 345 
stopa inflacji 293 
stopa wzrostu PKB 104 
stopień wykorzystania siły roboczej 214 
stopniowa przemiana struktur gospodarczych 217 
stopy kredytu lombardowego 153 
stopy oprocentowania kredytu złotowego 154 
stopy oszczędności 236 
stopy podatkowe 38 
stopy podatku CIT 63 
stopy procentowe 20, 38, 132, 236, 286, 287, 288 
stopy wzrostu gospodarczego 36 

strategia 337 
strategia budowania i wykorzystywania przewagi tech

nologicznej 375 
Strategia dla Polski 37,76, 83, 168, 176 
strategia fiskalna 135 
Strategia lizbońska 81, 116-118, 187, 366, 368, 378, 

382 
strategia orientacji na wysoką technikę 376 
Strategia Podatkowa 380 
strategia rozwoju 78, 82, 337, 367, 374, 375 
strategia rozwoju Polski 76 
Strategia Rozwoju Regionalnego 336 
strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 80 
strategia rozwoju województwa 336, 337-338 
strategia społeczno-gospodarczą 79-81 
strategia wzrostu nakładów na B+R 378 
strategia zarządzania długiem publicznym 355 
strategia zmieniająca paradygmat rozwoju 374 
strategiczne cele społeczno-gospodarcze 81 
strategiczne decyzje gospodarcze 307 
strategiczne kierunki reformy systemu fiskalnego 

państwa 307 
strategiczne zachowania przedsiębiorstw 46 
strategie korporacyjne 100 
strategie lokalne 338 
Strategia Modernizacji Polskiej Administracji Podat

kowej 328 
Strategia Podatkowa Rządu 321 
Strategia Zarządzania Długiem 321 
strefa euro 112, 117, 121, 126, 128, 129, 130, 139, 321 
strefa wolnego handlu 99, 106 
struktura dochodów podatkowych 327 
struktura dydaktyczna i naukowo-badawczą 56 
struktura gospodarcza 212, 220, 237, 285 
struktura polskiej gospodarki 236 
struktura własnościowa 72, 148 
struktura własnościowa struktura wydatków publicz

nych 167 
strukturalny deficyt handlowy 109 
struktury o kapitale mieszanym 185 
substytucjna konsumpcja publiczna i prywatna 288 
subsydia 213 
subsydia eksportowa 218 
subwencja 344-345, 348 
swoboda przepływu osób 126, 128 
swobodny międzynarodowy przepływ kapitału 287 
swobodny przepływ produktów rolnych 215 
swobodny przepływ towarów i usług 127, 128 
swobody ruchu kapitałów 65 
symetria szoków 290 
symulacja makroekonomicznych skutków integracji 

104-105 
synergia 20, 280 
Syria 218 
system bankowy 147, 153, 158 
system dróg i autostrad 272 
system kontroli rynku 229 
system neokorporacyjny 87 
system ochrony zdrowia 171 
system organów administracji 178 
system podatkowy 324-325, 345 
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system polskiego prawa 186 
system pozagiełdowy 225 
system prawa 178, 183 
system rynków 53-54 
system ulg i zwolnień podatkowych 306 
system unijnych preferencji 218 
System Usług dla Marych i Średnich Przedsiębiorstw 

372 
system zarządzania firmą 237 
system zasilania przedsiębiorstw 225 
systemu społecznego 86, 90 
szara strefa 32, 307 
szara strefa szkoła szwedzka 35 
szkoła ultraliberalna 47 
„szok bez terapii" 34 
szoki asymetryczne 132, 133 
szoki asymetryczne 291 
szoki podażowe 288 
szoki wewnętrzne i zewnętrzne 295, 297 
szoki wewnętrzne 133 
szoki zewnętrzne 293 
Szwecja 106, 123, 369, 372, 376 

Ś 
średnia cecha w populacji 106 
średnia powierzchnia wyżywieniowa 214 
średnich spółek 232 
środki pomocowe 158 
środki pomocowe 274, 276, 278, 312 
środki pomocowe UE 329 
środki publiczne 214, 216 
środki UE 309 
środowisko finansowe 230 
środowisko przyrodnicze 216 

T 
technologia 364-365 
technologie informacyjne 374 
technologie informatyczne i telekomunikacyjne 387, 

413-414 
telefoniczne centra informacji podatkowej 328 
tempo wzrostu 19, 21, 28, 33,' 236 
teoria endogenicznego wzrostu 286 
teoria neoklasyczną 102, 106 
teoria nierównowagi 46 
teoria nowoczesnej polityki gospodarczej 79 
teoria organizacji gospodarczej 47 
teoria realnego cyklu koniunkturalnego 43, 46 
teoria Williamsona 57 
teoria wzrostu 166, 167, 168, 169, 174 
teoria wzrostu egzogenicznego 47 
teoria wzrostu endogenicznego 47 
teoria wzrostu gospodarczego 166, 167, 168, 169, 

174 
teorie cyklu koniunkturalnego 166 
TFP 388-389, 392-399, 401-407, 409-413 
TIT 387-406, 409-413 
traktat z Maastricht 65, 131, 139,291 
traktat rzymski 215 
traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie 216 
traktat z Bretton Woods 64 

Traktatu ustanawiającego Unię Europejską 291 
transfer technologii 110, 392 
transfer z budżetu UE 104, 106, 117 
transfery 122, 128 
transfery technologii 127 
transfery unijne 127 
transformacja 321 
transformacja gospodarcza 313 
transformacja posocjalistyczna 313 
transformacja systemowa 72, 76, 363, 370, 374, 377 
transformacja technologiczna 363-365, 367, 369, 371, 

373, 375, 377, 379, 381, 383, 385 
transformacja ustrojowa 71-72, 79-80, 82, 371 
transformacji ustrojowej 24, 28, 40 
transformacyjna depresja 26 
transformacyjna recesja 392 
transparentność 226 
TUE 291, 292 
Tunezja 218 
Turcja 218, 372 
TWE 216, 219, 220, 223 
typy podatków 327 

U 
ubezpieczeń na życie 234 
UCLA47 
uczciwość władzy 184 
udziały dochodów budżetowych w PKB 66 
udziały dochodów i wydatków budżetowych 66 
udziały samorządów we wpływach z podatków 309 
UE 63-67, 69 99-104,106-118,121,124,127,128,131, 

134,136, 137, 138,140,142, 143, 144, 211, 212, 213, 
214, 217, 218,219, 220, 221, 222, 285,291, 294, 297, 
298, 301, 302, 309, 312, 313, 333, 355, 357, 366-370, 
372-375, 379, 381-382 

UE-10 30 
UE-15 30-31,100-102, 106-108, 369, 372-373 
Uganda 38 
UGiW291,293, 294 
UKIE 187 
układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi 

121 
Układu o Stowarzyszeniu 99 
układy mezoekonomiczne 44, 51 
Ukraina 22, 27, 29, 67, 219 
ulgi podatkowe 311, 314, 345 
umacnianie pieniądza 75 
unia celna 99, 102-105, 117 
Unia Europejska 22,24,28-31, 33,63, 68, 79-81, 86-87, 

125,126,127,129,145,155,158,177,179, 180, 181, 
186,187,188,211,212,214,217,219,222,224,267, 
271,274,278,301,312,320-325,328-330, 336, 341, 
352, 356-357, 366, 370, 374, 376, 379, 382, 385, 
387-388, 400, 403, 410, 413 

Unia Gospodarcza i Walutowa 113, 131, 131, 132, 133, 
134,136,137,138,139,140,141,142,144,215-216, 
285, 291, 292, 293, 296, 299, 323 

unijna polityka regionalna 112 
unijne polityki 108 
unormowania UE 231 
upadłość przedsiębiorstw 73 



INDEKS 433 

uregulowania prawne 271, 278 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 182 
USA 148, 218, 219, 387, 389-395, 398-407, 409, 412 
usługi 124, 125, 127 
usługi budowlane 124, 127 
usługi handlowe 125 
usługi inżynieryjne 125 
usługi naukowo—badawcze 381 
usługi nowoczesne 127 
usługi transportowe 124 
ustawa budżetowa 170 
ustawa o autostradach płatnych 273 
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorial

nego 348, 352 
ustawa o finansach publicznych 182, 355, 357-358 
ustawa o zamówieniach publicznych 187 
ustrukturalizowania wewnętrznej informacji 231 
usztywnienia instytucjonalne 46 
usztywnienie finansów publicznych 309 
uzgodnienia międzyresortowe 182 
uzgodnienia Okrągłego Stołu 75,76 
użytki rolne w UE 214 

V 
VAT 329, 381 
venture capita! 237, 375, 381, 384 

W 
wadliwość prawa 182 
wagi Domara 392, 394-395 
wahania koniunktury 295, 308 
walrasowskie modele konkurencji doskonałej 48 
warszawska giełda 225, 227, 232,234 
warunki akcesji Polski 142 
wejścia Polski do Unii Europejskiej 290 
wejście do Unii Europejskiej 234 
Wenezuela 19 
wewnętrzny potencjał 188 
Węgry 27, 55, 67, 92-93, 105, 141, 237, 366, 373-374, 

390, 392, 395, 398-399, 405, 407 
Wielka Brytania 30, 106, 369, 373, 376, 387, 398-399 
wielkości ekonomiczne 104 
wielkość produkcji 392, 394 
władza skorumpowana 184 
władze Wspólnoty 188 
Włochy 30, 94,123, 137, 369 
wpłaty do budżetu UE 329 
WPR330 
wskaźnik korygujący 352 
wsparcie strukturalne 329 
wspieranie działalności innowacyjnej 380-381 
wspieranie rozwoju regionalnego 333, 335-339, 341, 

343, 346, 359 
wspólna polityka handlowa 215, 217, 218 
Wspólna Polityka Rolna 103,112,215,219,224,329-330 
wspólna taryfa celna 103, 218 
wspólne polityki gospodarcze 215 
wspólne warunki handlu wobec krajów trzecich 218 
Wspólnota 215, 224 
wspólnotowa polityka społeczna 211 
wspólnotowe wsparcie 216 

wspólnoty gospodarcze 164, 165 
Wspólnoty Niepodległych Państw 22 
wspólnoty samorządowe 335 
Wspólny Rynek 65, 215, 217 
wspólny rynek współczesna gospodarka rynkowa 85 
współczynnik Giniego 313, 315 
współczynnik zmienności 106 
współczynniki korelacji 110 
współfinansowanie 81, 309, 312, 321, 324, 329-330, 

335, 340, 359 
współfinansowanie pomocy przedakcesyjnej 329 
współfinansowanie środków strukturalnych 329 
współfinansowanie wydajności pracy 23 
wydajności pracy 66-67, 387, 389, 397, 400, 405-406, 

415 
wydatki inwestycyjne 351-355 
wydatki niepewne 170 
wydatki pewne 170 
wydatki publiczne 287, 288, 290, 294, 302, 305, 307, 

308, 310, 311,312, 321-322, 329-332 
wydatki socjalne 135 
wydatki sztywne 307, 308, 309 
wykluczenie 26, 
wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej 

187 
wymiana handlowa i kapitałowa 131, 142 
wymiana międzynarodowa 122 
wymienialność złotego 73 
wyroby przetworzone 127 
wysokość transferów publicznych 211 
„wytwarzanie wiedzy" 364 
wyznacznik równowagi sektora budżetowego 287 
wzrost gospodarczy 19-22, 28-32, 35, 39-41, 43, 45, 

47, 51, 54, 56-59,63-65,69,132,133,136,145,146, 
149, 155, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 185, 
186,187,188,280,285,287,290,291,293,294,295, 
296, 298, 301, 302, 303, 305, 307,310, 312, 313, 314, 
319-321, 323, 324-326, 328-329, 331, 367, 369, 
374, 383, 385, 387-388, 405-406, 415 

wzrost inwestycji 100, 109 
wzrost płac 101, 293 
wzrost produkcji rolnej 216, 221 
wzrost produktywności 101 

Z 
zabezpieczenia socjalnego 56 
zadania oświatowe 340 
zadania wspomagające rozwój regionalny 350 
zadłużenie sektora prywatnego 63 
zagraniczne centra decyzyjne 151 
Zair 19, 
zapewnienie równowagi społecznej i ekologicznej 301 
zarządzanie długiem publicznym 319, 323-324 
zarządzanie długiem Skarbu Państwa 323 
zarządzanie finansami publicznymi 320, 324 
zasada dodatkowości 112, 118 
zasada finansowania „globalnego" 151 
zasada subsydiarności 338 
zasady równości sektorów 75 
zasady wspierania rozwoju regionalnego 333, 336, 

338-339, 346 
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zasilanie finansowe 155 
zasilanie przedsiębiorstw 232 
zasiłki przedemerytalne 294 
zasoby kapitału ludzkiego 320 
zasoby ludzkie 328 
zasoby produkcyjne 122, 127 
zatrudnienia w administracji publicznej 171 
zawodności rynku 46, 49 
zbędne ogniwa w administracji publicznej 171 
zbieżność poziomu dochodów 106 
zbilansowana polityka budżetowa 110 
zdolność akumulacyjna 122 
zdolność kredytowa 152, 156, 157, 158 
zdrowie ekonomiczne 367 
zewnętrzna granica celna 329 
zewnętrzne szoki asymetryczne 133 
Zimbabwe 38, 
zinstytucjonalizowane formy dialogu społecznego 85,86 

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 336, 
354 

„zloty wiek" kapitalizmu 63 
zmian struktur ekonomicznych i wzrost gospodarczy 

211 
zmiany struktury społeczno-zawodowej ludności 

wiejskiej 220 
zmiany w strukturach gospodarki 220 
zmiany w strukturze zatrudnienia 220 
zmienne instytucjonalne 181 
zobowiązania niemożliwe do wykonania 183 
zreformowanie finansów publicznych 135 
zrównoważony rozwój regionalny 334 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 216 
związek między opodatkowaniem i wzrostem gospo

darczym 286 
związki rynkowe przedsiębiorstw 47 
zwolnienia i ulgi podatkowe 183 
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