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WSTĘP

Przedmiotem niniejszego raportu jest, zasadniczo, kwestia innowacyjności polskiej gospodarki, 
którą oczywiście należy rozważać w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Za-
kres zawartej w raporcie analizy pokazuje rysunek 1.

RYSUNEK 1.

Podstawowe składowe polityki rozwoju

INSTYTUCJE

INSTRUMENTY

LIDERZY FINANSOWANIE

ZASADY PROWADZENIA
POLITYKA ROZWOJU
SYSTEM WDRAŻANIA

Źródło: opracowanie własne.

Pokazujemy ten rysunek, aby obrazowo wyjaśnić, że dzięki wejściu do UE i pozyskaniu środków 
unĳ nych otrzymaliśmy nowoczesny motocykl. Okazało się, że potrafi my nim jeździć, nawet cał-
kiem zgrabnie, ale tak jakbyśmy ucieszeni jazdą zapomnieli, dokąd zmierzamy. Chociaż wielu 
komentatorów uważa, że naszemu motocyklowi należy już tylko usunąć hamulce, my jesteśmy 
przekonani, że zamiast mknąć autostradą rozwoju, coraz bardziej zbaczamy na manowce. Pora 
zatem zmienić cel i kierunek jazdy.
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Ukształtowany w okresie dwóch ostatnich dekad model rozwoju naszego kraju powoli, ale wy-
raźnie się wyczerpuje – Polska znalazła się w rozwojowym dryfi e. Przy czym „rozwojowy dryf” 
rozumiemy w tym raporcie jako eksploatację dostępnych i pozyskanych w następstwie unĳ nej 
akcesji zasobów rozwojowych w sposób coraz bardziej ekstensywny i – co ważniejsze – w nie-
wielkim stopniu je pomnażający. 

Dotychczasowy model rozwojowy Polski dobrze przyczynił się do zdynamizowania i wzrostu 
polskiej gospodarki oraz do wyraźnego skrócenia rozwojowego dystansu dzielącego Polskę od 
państw wysoko rozwiniętych, zwłaszcza zachodnioeuropejskich. Obecnie jednak jego moc się 
wyczerpuje, przede wszystkim dlatego, że przez 20 lat innowacyjność polskiej gospodarki była 
głównie efektem hurtowego importu technologii – dla nas nowoczesnych, choć w skali świato-
wej już przestarzałych – ucieleśnionych w maszynach i urządzeniach oraz formuł zarządzania 
wnoszonych do naszych organizacji, co działo się głównie za sprawą napływu kapitału zagra-
nicznego. Postęp w zakresie innowacyjności polskiej gospodarki, którego wyrazem był wysoki 
wzrost produktywności i wydajności pracy, stanowił zatem rezultat „dyfuzji naśladowczej”. Po-
dążanie tą ścieżką nie spowoduje już dalszego szybkiego przyrostu produktywności oraz nowej 
dynamiki gospodarczej ani nie umożliwi skracania rozwojowego dystansu. Konieczne staje się 
przejście do formuły „dyfuzji kreatywnej”, w której importowi technologii i odpowiadających im 
rozwiązań zarządczych towarzyszą intensywne starania o ich twórczą, a nie wyłącznie imita-
cyjną adaptację i rozwinięcie. Teraz przeważnie po prostu instalujemy to, co zakupimy, a rzecz 
w tym, aby to, co kupimy, umieć praktycznie zaadaptować i twórczo rozwinąć. Kiedy takie po-
stępowanie się upowszechni, z czasem będziemy w stanie także generować i wdrażać własne 
liczące się technologie i rozwiązania: nie incydentalnie, a regularnie.

Polska nie jest wyjątkiem. Tego typu procesy i dylematy rozwojowe obserwujemy we wszystkich 
krajach pokomunistycznych. Formowanie otwartej gospodarki rynkowej przebiegało w nich po-
dobnie jak w Polsce – możemy tu pominąć oczywiste różnice wynikające z szybkości i głęboko-
ści przemian oraz z odmienności „terapii szokowej” i zmian gradualnych (choć już po 20 latach, 
podczas których Polska okazała się zdolna do najszybszego wzrostu, a jednocześnie wykazała, 
jak dotąd, największą odporność na zakłócenia zewnętrzne, można z dużym prawdopodo-
bieństwem ocenić, że model szybkich i głębokich zmian okazał się skuteczniejszym sposobem 
transformacji). Wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej stoją przed koniecznością wy-
pracowania własnych zdolności innowacyjnych i stopniowego uniezależniania się od prostego 
przejmowania technologii i wzorców organizacyjnych – a także, szerzej, wzorców społecznych 
– z krajów bardziej zaawansowanych w rozwoju gospodarczym i społecznym.

Mogłoby się zdawać, że przechodzenie do formuły „dyfuzji kreatywnej” będzie w Polsce szcze-
gólnie ułatwione dzięki możliwości skorzystania z instrumentów strukturalnych Unii Europej-
skiej i ogromnej puli środków fi nansowych udostępnionych Polsce w bieżącym okresie budże-
towym, czyli w latach 2007–2013. Mamy jednak za sobą 2/3 tego okresu i wyraźnie widać, że 
tak się nie dzieje. Przeciwnie, pod względem innowacyjności polska gospodarka „buksuje”, a to 
oznacza, że wkrótce utracimy nasze przewagi konkurencyjne, wynikające ze względnej (choć 
zmniejszającej się) taniości oferowanych dóbr i usług w porównaniu do naszej produktywności. 
A zatem najwyższy czas na zasadnicze zmiany. Tym bardziej, że właśnie teraz trwa debata 
o przyszłości Europy i rozstrzyga się kwestia nowego modelu Europejskiej Polityki Spójności 
(EPS) na lata 2014–2020. Polska powinna w niej uczestniczyć niezwykle aktywnie, mając na 
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uwadze, z jednej strony, zdolność rozwojową całej Unii, a z drugiej – własny model członkostwa 
w „odnowionej” Unii.

Nasz raport jest pomyślany jako głos w tej debacie, która w Polsce niestety rozwĳ a się niemra-
wo, przytłoczona politycznymi waśniami, zorientowanymi głównie na przeszłość i teraźniej-
szość, na rozrachunek krzywd, a nie podjęcie przyszłościowych wyzwań rozwojowych. Dyskurs 
o Unii Europejskiej został w Polsce na wiele miesięcy strywializowany i sprowadzony do kwestii 
300 mld zł unĳ nego wsparcia.

Raport przygotował zespół w składzie: dr Tomasz Geodecki (UEK), prof. dr hab. Grzegorz Gorze-
lak (UW), dr hab. prof. UJ Jarosław Górniak (UJ), prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK), dr hab. Sta-
nisław Mazur (UEK), prof. dr hab. Jacek Szlachta (SGH) oraz prof. dr hab. Janusz Zaleski (IMGW/
Politechnika Wrocławska). Podstawą do jego napisania było sześć opracowań studyjnych:

T. Geodecki [2011], • Model innowacyjności w Polsce;
G. Gorzelak, A. Olechnicka, A. Płoszaj [2011], • Wykorzystanie instrumentów strukturalnych 
UE dla wzmacniania innowacyjności polskiej gospodarki;
J. Górniak [2011], • Mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego Polski;
S. Mazur [2011], • Wykorzystanie instrumentów strukturalnych dla prowadzenia polityki 
rozwoju; perspektywa jakości rządzenia;
J. Szlachta [2011], • Ramy unĳ ne dla polityki rozwoju w Polsce; wyzwania, diagnoza, 
rekomendacje;
J. Zaleski, B. Nowak, T. Korf, M. Krzykała, G. Lisowiec, M. Zaleska [2011], • Organizacja 
krajowych ram wykorzystania instrumentów strukturalnych UE do wspierania rozwoju 
innowacyjności polskiej gospodarki; diagnoza – wyzwania.



• 
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SYNTEZA I REKOMENDACJE

Główna teza naszego raportu jest następująca:

Znajdujemy się w fazie rozwojowego dryfu w sytuacji, gdy po świecie rozlewa się wieloletni 
kryzys o nierozpoznanej naturze i nieprzewidywalnych konsekwencjach. Bronimy się przed 
jego skutkami w miarę skutecznie, ale niemalże wyłącznie za pomocą środków odnoszą-
cych się do koniunkturalnego wymiaru funkcjonowania gospodarki, zaniedbując działania 
strukturalne. W efekcie pogłębiliśmy znacząco defi cyt budżetowy i zadłużenie państwa – do 
poziomu, który musi być uznany za niebezpieczny. To, co nas doraźnie ochroniło, w śred-
nim okresie nam zaszkodzi, zwłaszcza jeśli nie nastąpi globalne ożywienie gospodarcze 
i światowy kryzys nie zostanie przezwyciężony. A na to się nie zanosi. Przeciwnie, możemy 
oczekiwać dłuższego okresu globalnej stagnacji gospodarczej. Tym samym wyjście z roz-
wojowego dryfu i otwarcie perspektyw rozwojowych jest uzależnione nie od koniunktury 
i koniunkturalnych posunięć, parametrycznych korekt, ale od podjęcia politycznie trudnych 
zmian systemowych – strukturalnych i instytucjonalnych – które pozwolą na uformowanie 
się nowego modelu rozwoju Polski. Sednem tego modelu musi być wykorzystanie nie tylko 
szeroko rozumianego potencjału innowacyjnego znajdującego się w sferze prywatnej, ale 
także tego zakumulowanego, choć w znacznej mierze zamrożonego, w sferze publicznej 
oraz w sferze obywatelskiej. Tak, aby w rezultacie możliwe było uruchomienie w masowej 
skali krajowego potencjału kreatywności i innowacyjności. Jeśli to zadanie nie zostanie pod-
jęte lub się nie powiedzie, to w konsekwencji polska gospodarka wejdzie w fazę stagnacji 
i zostanie na lata speryferyzowana w systemie nowej globalnej architektury gospodarczej, 
a w każdym razie znajdzie się z pewnością daleko od centrum.

Ta ogólna teza jest wynikiem zrealizowanych i przedstawionych w raporcie analiz oraz wypro-
wadzonych z nich poniższych tez i konkluzji. 

Trzeba uznać, że na razie UE nie jest w stanie poradzić sobie z konsekwencjami kryzysu, który 
nastąpił w sytuacji obniżającej się konkurencyjności Europy w gospodarce globalnej, a w znacz-
nym stopniu został spowodowany niezreformowanym państwem opiekuńczym w krajach, 
w których konsumpcja (publiczna i prywatna) przez wiele lat znacznie wyprzedzała wzrost 
produktywności.

Być może w następstwie skoordynowanych działań rządów, banków centralnych i międzynaro-
dowych organizacji fi nansowych nie dojdzie do kolejnego znaczącego załamania handlu świa-
towego, ale z całą pewnością wykluczone jest w najbliższych latach przywrócenie jego wysokiej 
dynamiki. Konkurencja międzynarodowa zaostrzy się i sprostają jej tylko efektywni i innowa-
cyjni wytwórcy. Każde ograniczenie handlu światowego, które odczuje gospodarka niemiecka, 
rykoszetem uderzy w dynamikę polskiej gospodarki. 

Zarządzanie globalnymi procesami gospodarczymi zaczyna przypominać himalajską wyprawę, 
której uczestnicy znaleźli się w skrajnych warunkach pogodowych, rozproszyli się i podzielili 
na małe grupy, które nie mogą już sobie wzajemnie pomóc, ale jeszcze się ze sobą komuniku-
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ją. Generalnie, w świecie i w Polsce próbuje się nerwowo szukać środków służących osłabia-
niu skutków kryzysu, zamiast jego trwałemu pokonaniu oraz zniwelowaniu jego przyczyn – co 
byłoby jedyną gwarancją, że podobny kryzys, już jednak zwielokrotniony, nie powtórzy się 
w nieodległej przyszłości. Wydaje się, że przywódcy świata nie radzą sobie z kryzysem ani 
intelektualnie, ani analitycznie, a co dopiero politycznie i instytucjonalnie.

Polska nie jest głównym graczem na gospodarczej i politycznej mapie świata. Jest jednak kra-
jem ważnym, liczącym się – choć gospodarczo zależnym od ekonomicznych potęg. Zależność 
ta, jeżeli prowadzi do rozwoju przez imitację, może jednocześnie spowodować osłabienie lub 
nawet utracenie podmiotowości. Podmiotowość zaś stanowi klucz do uzyskiwania korzyści 
w warunkach współzależności pozytywnej. Podmiotowość tę trzeba rozumieć jako zdolność do 
określania kierunku własnego rozwoju w korespondencji z rozwojem podmiotów współzależ-
nych oraz wywierania wpływu na reguły i mechanizmy współzależności. Jeśli zatem integrację 
międzynarodową postrzegamy jako dobrowolną i zaawansowaną formę współzależności, to 
może ona przynosić znaczące korzyści tylko tym państwom, które potrafi ą prowadzić wła-
sną politykę rozwoju, zapewniającą im konwergencję strukturalną w relacji do innych państw 
członkowskich, oraz wpływać na proces integracji w taki sposób, aby strukturalną konwergencję 
czynić możliwą. 

Współczesny świat charakteryzuje wielostronna współzależność. Podmiotowość w warunkach 
międzynarodowej współzależności jest przede wszystkim pochodną wewnętrznej siły danego 
państwa narodowego, czerpanej przez nie z dynamiki krajowej gospodarki, aktywności i kre-
atywności obywateli oraz własnej sprawności i zdolności do skutecznego podejmowania przed-
sięwzięć strategiczno-rozwojowych. Takie państwo nie musi się obawiać współzależności, o ile 
nie jest w międzynarodowych relacjach wyłącznie reaktywne, a wykazuje zdolność działań wy-
przedzających, prospektywnych, właśnie strategiczno-rozwojowych. Zamiast wierzyć w moż-
liwość jednostronnego wyłączenia się z międzynarodowej współzależności i do niego dążyć, 
rozsądniej jest umacniać swoją podmiotowość i pozycję we współzależności. Współcześnie 
wszystko, co daje możliwość działania, wypływa ze współzależności (w języku angielskim od-
daje to trafnie fraza: everything that is possible is compossible).

Instytucjonalnej zdolności do działań strategiczno-rozwojowych państwo nie może wytworzyć 
samo z siebie – wynika ona z rozbudowanego i utrwalonego partnerstwa wewnętrznego. Nie 
da się go jednak dobrze uformować bez ustanowienia wewnętrznego, krajowego wielopozio-
mowego współzarządzania osadzonego na ustrojowej zasadzie pomocniczości (subsydiarności). 
W warunkach międzynarodowej współzależności podmiotowość może sobie zapewnić tylko 
takie państwo narodowe, które aby być państwem rozwojowym (zdolnym do prowadzenia 
polityki rozwoju), musi być zarazem państwem wspierającym.

Integracja europejska nie oznacza likwidacji państwa narodowego, lecz wymusza jego zasadni-
cze zredefi niowanie. Polega ono zasadniczo na tym, że narodowe państwo członkowskie staje 
się aktywnym podmiotem w systemie wielopoziomowego współzarządzania. Państwo nie może 
być suwerenne w sensie absolutnym, ale może być suwerenne w sensie relacyjnym: w pewnym 
zakresie ma mniej możliwości niż przed integracją, ale w innych dziedzinach ma tych możliwości 
więcej – tylko że we współdziałaniu z innymi. A to, o ile więcej może, jest funkcją jego własnej 
podmiotowości, którą kształtuje zarówno samodzielnie, jak i w relacjach z innymi podmiotami. 
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Wielopoziomowe współzarządzanie jest niezwykle trudnym mechanizmem koordynacji działań 
autonomicznych i współzależnych podmiotów. Jego wykorzystywanie wymaga instytucjonalnej 
zdolności posługiwania się równolegle różnymi instrumentami: nie tylko przymusem czy pienią-
dzem (czyli środkami twardymi), ale także sensem i wzajemnym zobowiązaniem (czyli środkami 
miękkimi). Nie da się takiego mechanizmu wykreować bez wspólnoty wartości uczestniczących 
w nim współzależnych podmiotów i przyjęcia przez nie, że w sytuacjach konfl iktowych wyrze-
kają się użycia siły, zdając się na mediację, a ostatecznie na arbitraż. 

Dla polityki rozwoju kluczowe znaczenie mają charakter i różnorodność otoczenia instytucjo-
nalnego gospodarki, determinujące efektywność adaptacyjną i innowacyjność podmiotów go-
spodarczych. Polityka ta musi bowiem umiejętnie pogodzić domenę rynku i domenę publiczną, 
połączyć rynkową konkurencję i partnerskie zarządzanie publiczne (wielopoziomowe współza-
rządzanie). Nie polega ona na scentralizowanym planowaniu gospodarczym i odgórnym narzu-
caniu form i profi lu gospodarowania. 

Kluczowym aspektem nowoczesnego modelu rozwoju jest „ekonomia sieci”. Stworzenie takie-
go mechanizmu rozwojowego wymaga istnienia w gospodarce wielopodmiotowych, policen-
trycznych i występujących w różnych skalach horyzontalnych sieci koordynacji działań. I nie 
wystarczą do tego wertykalnie uformowane organizacje, służące głównie mechanizmowi „eko-
nomii skali”. 

Konkurencyjność układów terytorialnych ma dwa oblicza. Konkurencyjnymi nazwiemy te 
z nich, które wygrywają globalną rywalizację o kapitał, szczególnie kapitał kreatywny (zarówno 
materialny, jak i ludzki), oraz te, które stwarzają warunki pozwalające fi rmom w nich zlokalizo-
wanym uzyskać wysoką konkurencyjność. Nietrudno zauważyć, że obydwa te aspekty konku-
rencyjności terytorialnej są wzajemnie powiązane – innowacyjny kapitał, napływając jedynie do 
miejsc dla niego atrakcyjnych, poprawia z reguły warunki dla kolejnych fi rm, zagęszcza bowiem 
miejscową tkankę instytucjonalną, gospodarczą i społeczną, zwiększając tym samym możliwo-
ści kooperacji.

Niestety polityka publiczna w Polsce nie odnosi się właściwie do współczesnych tendencji roz-
wojowych i nie respektuje nowego podejścia do polityki rozwoju. To praktyczny przejaw ogól-
nie niskiej sprawności państwa. 

Problemy słabości państwa w interesującej nas dziedzinie odnosimy w szczególności do:
niskiej jakości przywództwa politycznego;• 
niewielkiego znaczenia sfery publicznej i publicznego dyskursu o zasadniczych kwestiach • 
rozwoju kraju;
wadliwych mechanizmów ustanawiania celów strategicznych państwa; • 
słabości instrumentów prowadzenia, monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju.• 

Istotnym mankamentem polityki rozwojowej Polski jest brak umiejętności wygenerowania zna-
czących środków na rozwój, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Konsekwen-
cjami takiej sytuacji są zawężanie polityki rozwojowej w naszym kraju do Europejskiej Polityki 
Spójności (EPS) oraz problemy ze współfi nansowaniem programów europejskich. Naszym zda-
niem programy i fundusze EPS ze względu na swoją skalę, charakter i mechanizm wieloletniego 
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programowania mogą i powinny być kołem zamachowym dla polityki strukturalnej państwa, 
stymulując „kreatywną innowacyjność”. Nie możemy jednak uznać, że sposób wykorzystania 
tych środków jest w pełni właściwy1. Za jego główny mankament uważamy syndrom, który 
określamy jako „opium absorpcji”. Zasady działania premiujące tych, którzy szybko wydają 
środki fi nansowe, i ograniczenie kryteriów i debaty publicznej głównie do tego aspektu zago-
spodarowania środków pomocowych uruchomiły niebezpieczny i szkodliwy mechanizm selek-
cji, sprawiający, że preferowane są projekty szybkie, z reguły małe lub średnie (ze względu na 
czas realizacji) i o niskim ryzyku opóźnień w realizacji. Zazwyczaj są to też projekty, które ab-
sorbują względnie duże alokacje środków w stosunku do uzyskiwanych produktów. W efekcie 
osoby i instytucje odpowiedzialne za wdrażanie środków UE niechętnie i z rezerwą podchodzą 
do ambitnych, innowacyjnych, a tym samym trudnych i długotrwałych projektów rozwojowych, 
nie zauważając w nich szans na zmiany cywilizacyjne i rzeczywisty postęp, lecz raczej dostrze-
gając ryzyko niewydatkowania środków w założonym czasie i zagrożenie obniżeniem pozycji 
w rankingu absorpcji. Do tego dochodzi ogromna liczba regulacji prawnych i ich detaliczny cha-
rakter (częściowo tylko wytwarzanych w Komisji Europejskiej, a w znacznej mierze będących 
wynikiem własnej biurokratycznej działalności) oraz, co gorsza, lawina czysto krajowych wy-
tycznych niższego rzędu. Przez to cały system jest nieefektywny i staje się także coraz bardziej 
niewydolny. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakłada podporządkowywanie 
rozwoju Polski logice pozyskiwania i absorpcji środków unĳ nych. Wspiera tę tendencję czy-
sto księgowe podejście Ministerstwa Finansów do tych środków. Mamy ministerstwo absorpcji 
środków unĳ nych, ale nie mamy ministerstwa od polityki rozwoju kraju. W rezultacie rozwĳ a 
się w Polsce specyfi czna formuła europeizacji, zorientowana głównie na absorpcję środków. 
Prowadzi to nas w kierunku pasywnego i reaktywnego dostosowywania się, zamiast do wy-
przedzającego aktywnego i kreatywnego przestawiania się. Jednocześnie wdrażaniu środków 
unĳ nych towarzyszy tendencja do centralizacji działań i decyzji kosztem zmniejszania prero-
gatyw samorządów. Reforma samorządowa jest jednym z największych sukcesów ostatniego 
dwudziestolecia i należałoby raczej zwiększać samodzielność, także fi nansową, aktorów regio-
nalnych. Nie sposób bowiem zbudować nowoczesnego państwa bez utwierdzenia znaczących 
jego funkcji w realizacji idei samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.

Sposób wykorzystania w Polsce środków unĳ nych sprawia, że w stopniu dominującym zostały 
one ukierunkowane na wywołanie efektu popytowego. To niewątpliwie nakręca koniunkturę, 
łagodzi nierównowagę budżetową oraz pobudza wzrost gospodarczy, co okazało się szczegól-
nie pomocne w latach 2009–2010, w których polska gospodarka pozytywnie się wyróżniała 
w Europie pod względem dynamiki. „Zieloną wyspą” staliśmy się także za sprawą popytowego 
efektu absorpcji środków unĳ nych. Jednak jeżeli nie wywołują one w znaczącej mierze trwa-
łego efektu podażowego – a tak właśnie jest w naszym przypadku – to nie przyczyniają się 
w zadowalającym stopniu do trwałości tendencji wzrostowej i rozwoju gospodarczego. W wy-
korzystaniu środków unĳ nych nie ma orientacji na zmianę i samopodtrzymywalność; jest ona 
przesłonięta przez orientację na trwanie i utrzymywanie zewnętrznego zasilania.

1 W tym miejscu musimy wyraźnie stwierdzić, że możliwość korzystania ze środków UE nie jest jedyną korzyścią 
z naszego członkostwa, a być może wręcz nie jest najważniejsza. Bezpieczeństwo, otwarcie granic, handel, na-
pływ kapitału i technologii itp. to niewątpliwe pozytywne czynniki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, 
zwielokrotnione dzięki naszemu członkostwu w UE. Pamiętając o tym, dalsze wywody koncentrujemy na EPS i na 
naszym z niej korzystaniu.
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W odniesieniu do wykorzystania instrumentów EPS w obszarze innowacyjności można ogólnie 
stwierdzić, że samo wydatkowanie środków w niewielkim stopniu przekłada się na jej wzrost. 
Mimo przeznaczenia na ten cel znaczącej puli środków unĳ nych Polska nie poprawia swojej 
pozycji w zakresie innowacyjności gospodarki, administracji, sfery usług publicznych. Konty-
nuowanie obecnego modelu nie pomoże tego zmienić. Niezbędna jest polityka służąca inno-
wacyjności, a nie urzędowo zamierzonym i zaplanowanym innowacjom. Obecnie w praktyce 
państwo, używając do tego unĳ nych środków, zastępuje przedsiębiorców, w fałszywym przeko-
naniu, że wie od nich lepiej i zrobi za nich lepiej.

Między potencjałem badawczym i potencjałem innowacyjnym nie ma bezpośredniego i auto-
matycznego związku. Popyt na wyniki prac badawczo-rozwojowych zależy od wielu czynników, 
które w Polsce wciąż występują w niewielkiej skali. Jeśli chcemy ukształtować u nas proinno-
wacyjny model rozwojowy, to zmianom gospodarczym muszą zacząć towarzyszyć adekwatne 
przemiany społeczne i instytucjonalne w takich obszarach, jak kultura, edukacja, szkolnictwo 
wyższe i nauka. 

Część proponowanych zmian w EPS jest korzystna dla kształtowania nowoczesnej polityki roz-
wojowej w Polsce po 2013 r., jednak większość rozwiązań sugerowanych na lata 2014–2020 
będzie hamowała wykorzystanie naszego potencjału rozwojowego i utrudni efektywne zago-
spodarowanie środków, jakie pozyskamy z Unii Europejskiej. W sumie planowane na lata 2014–
–2020 rozwiązania są gorsze niż obowiązujące. Pod hasłem uproszczenia procedur wielokrot-
nie kryje się obszerniejsza dokumentacja i sprawozdawczość. Wydatkowanie środków unĳ nych 
będzie wymagało jeszcze większego wysiłku biurokratycznego, a niekoniecznie wywoła silniej-
szy impuls rozwojowy.

Kierownictwo polityczne kraju powinno podjąć zdecydowane starania, aby ostatecznie przyjęte 
w EPS rozwiązania stwarzały dla Polski możliwie najkorzystniejsze warunki włączenia jej instru-
mentów strukturalnych w realizację naszej krajowej koncepcji rozwoju. Jednocześnie potrzebne 
są różnorodne konsekwentne działania po naszej stronie, aby rzeczywiście efektywne wyko-
rzystanie środków unĳ nych w następnym okresie programowania było możliwe i jak najbardziej 
prawdopodobne. Poniżej formułujemy listę 10 najważniejszych działań (ich szerszy opis znajdu-
je się w punkcie 3.2. prezentowanego raportu):

Znaczące zwiększenie fi nansowania nauki oraz prac badawczo-rozwojowych.1.  

Kierowanie środków wspierających przedsiębiorstwa na faktycznie innowacyjne przed-2. 
sięwzięcia. 

Skuteczna koordynacja realizacji poszczególnych programów i projektów, tak by maksy-3. 
malnie służyły rozwojowi kraju i regionów oraz ekspansji krajowych przedsiębiorstw. 

Zwiększenie elastyczności procedur naboru i selekcji projektów.4. 

Stworzenie mechanizmów zapobiegania powielaniu działań wspierających innowa-5. 
cyjność. 

Krytyczne podejście do modnych koncepcji wspierania innowacyjności i realistyczna 6. 
ocena ich możliwego oddziaływania. 
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Powiązanie fi nansowanych działań z uwarunkowaniami danego obszaru terytorialnego.7. 

Zintegrowanie działań realizowanych w ramach różnych programów i fi nansowanych 8. 
z różnych źródeł. 

Kojarzenie (montaż) różnych9.  źródeł fi nansowania przez upowszechnienie partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Upowszechnianie idei innowacyjności. 10. 

W naszym przekonaniu rzetelne przygotowanie i uruchomienie tych działań umożliwi usunięcie, 
a przynajmniej znaczące osłabienie zasadniczych słabości dotychczasowej formuły uczestnic-
twa Polski w EPS. W szczególności zaś pozwoli przezwyciężyć „kult absorpcji” w wykorzystaniu 
środków UE, który redukuje wagę kryteriów efektywnościowych i powoduje, że środki unĳ ne 
służą głównie petryfi kowaniu istniejących struktur i ochronie interesów grup je kontrolujących, 
zamiast innowacyjności i rozwojowi. 

Zadanie to staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ w następnym okresie budżetowym (2014– 2020) 
wielkim wyzwaniem będzie zapewnienie krajowego współfi nansowania w odpowiedniej skali. 
Dlatego konieczne jest wdrożenie takiego programu naprawy fi nansów publicznych, którego reali-
zacja umożliwi uwolnienie większej puli środków budżetowych na przedsięwzięcia rozwojowe.

Powyższe, dość skrótowo przedstawione tezy uzasadniają główne, już zarysowane przesłanie 
niniejszego raportu, mówiące, że siła impulsu rozwojowego wynikającego z wejścia Polski do 
Unii Europejskiej powoli się wyczerpuje. Ten oraz inne czynniki powodują, że Polska znajduje 
się w rozwojowym dryfi e. Do tych innych determinant zaliczamy w szczególności: 

wyczerpywanie się prostych zasobów rozwojowych; • 
brak suwerennej myśli i koncepcji rozwojowej;• 
reaktywny styl uprawiania polityki;• 
instrumentalizację polskiej obecności w UE (rozwinięcie tych tez znajduje się w zasadniczej • 
części prezentowanego raportu). 

Aby wyjść z rozwojowego dryfu, należy więc doprowadzić do ukształtowania się nowego mo-
delu rozwoju Polski. Pierwszym krokiem w tym kierunku musi być przyjęcie przez elitę politycz-
ną, że strategiczne rządzenie jest procesem uczenia się i kumulatywnego wytwarzania wiedzy 
społecznej, służącej wspieraniu procesów rozwojowych bazujących na eksperymencie, przed-
siębiorczości, kreatywności i innowacyjności. A rozwój to zmiana społeczna, będąca rezultatem 
rekombinacji zasobów i rekonfi guracji struktur, w istotnej mierze od państwa niezależnych, jako 
twórczej metody integrowania wielu zróżnicowanych, a zarazem komplementarnych względem 
siebie zasobów rozwojowych pozostających we władaniu różnych podmiotów społecznych. 
W działaniu państwa możemy dostrzec zdolność do reagowania, natomiast zdolność do działań 
wyprzedzających jest rozwinięta w stopniu minimalnym. 

Zatem w otoczeniu zachodzą tak głębokie przeobrażenia, że musimy wypracować nowy model 
społeczno-gospodarczy. Przyjmĳ my ponadto, że Unia Europejska nie może dać nam recepty 
na rozwój i go sfi nansować – może najwyżej udostępnić pewne dobre pomysły i wzorce, po-
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móc w gospodarczej i instytucjonalnej (w tym naukowej i technologicznej) współpracy, otwo-
rzyć zamożne (lecz wymagające) rynki oraz dostarczyć jedynie część środków potrzebnych do 
realizacji suwerennej myśli strategicznej i prowadzenia zgodnej z nią polityki rozwoju Polski. 
Jeśli w odniesieniu do procesów zachodzących w skali globalnej tak niewiele od nas zależy, to 
zróbmy doskonale to, co do nas należy, i starajmy się w ten sposób poszerzyć nasze możliwości 
i podmiotowość działania, aby umocnić swoją pozycję. Gdy zagrożenia górują nad szansami, 
każdą z nich trzeba szczególnie dobrze spożytkować. Przekonani, że niewiele da się zrobić, 
robimy niewiele, a na pewno mniej niż rzeczywiście musimy i możemy [zob. Judt 2011, s. 124]. 
Dlatego należy konsekwentnie tworzyć zdolność wewnętrznego autonomicznego działania, bo 
w ten sposób zwiększymy odporność na zewnętrzne zakłócenia i szoki. Wyrzeczenie się suwe-
rennej myśli rozwojowej to wyrzekanie się podmiotowości. Środki unĳ ne nie są w stanie zastą-
pić własnego wysiłku rozwojowego, a w praktyce okazuje się, że nawet mogą go osłabiać.

Muszą zatem zostać przeprowadzone zasadnicze zmiany w administracji publicznej i gospo-
darce. I tylko w ten sposób będzie można przełamać wewnętrzny dryf rozwojowy, a zarazem 
sprostać zewnętrznym wyzwaniom, z których najważniejsze to:

wzmocnienie potencjału kreatywnego jako warunek zapewnienia innowacyjności i trwałej • 
konkurencyjności gospodarki; 
dokonanie głębokich zmian w systemie edukacji pod kątem rozwĳ ania edukacji dla kre-• 
atywności, edukacji kulturowej, edukacji medialnej oraz edukacji obywatelskiej;
kształtowanie przestrzeni publicznej generującej aktywność obywatelską i twórczą.• 

Nowy model rozwoju społeczno-gospodarczego nie będzie mógł się rozwinąć, jeśli nie zostaną 
przeprowadzone istotne zmiany funkcjonowania państwa i systemu politycznego. Do tych naj-
istotniejszych zaliczamy:

wprowadzenie skutecznych mechanizmów rozliczalności podmiotów i przedstawicieli wła-• 
dzy publicznej (np. kontrola obywatelska, weryfi kacja składanych deklaracji politycznych 
przez profesjonalne think tanki i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, monitoring 
mediów);
rewitalizację sfery publicznej jako miejsca dyskursu o zasadniczych kwestiach rozwoju Pol-• 
ski i uzgadniania przez obywateli wspólnych interesów i działań;
kształtowanie kultury administracyjnej zorientowanej na osiąganie wymiernie określonych • 
celów rozwojowych, w której procedura jest narzędziem, a nie wartością nadrzędną;
formowanie systemu wielopoziomowego zarządzania w sferze publicznej i w odniesieniu • 
do poszczególnych polityk publicznych; odejście od myślenia wertykalnego na rzecz my-
ślenia horyzontalnego w projektowaniu i prowadzeniu polityk oraz wdrażaniu programów 
publicznych;
ograniczenie niezliczonej liczby fasadowych komitetów i ciał opiniujących oraz wprowa-• 
dzenie rozwiązań zapewniających praktyczną użyteczność procesów konsultacyjnych (tak 
dla władzy publicznej, jak i dla benefi cjentów i interesariuszy jej określonych działań);
nasycenie administracji publicznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komuni-• 
kacyjnymi (e-administracja, portale, intranet, informatyczne systemy przepływu informacji 
i dokumentów, bazy danych, informatyczne narzędzia wspierania procesów decyzyjnych);
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stosowanie elastycznych i zadaniowych form organizacyjnych wyprowadzonych z koncep-• 
cji organizacji uczącej się (stosowanie płaskich struktur organizacyjnych, wprowadzanie for-
muły zespołów zadaniowych oraz efektywnych systemów informacyjno-komunikacyjnych 
zorientowanych na szybki przepływ informacji i wiedzy);
stworzenie wysokiej rangi zaplecza analityczno-projekcyjnego rządu;• 
stworzenie systemu analiz polityk publicznych, także przy pomocy krajowych środowisk • 
uniwersyteckich, dostarczających decydentom rzetelnych podstaw do dokonywania stra-
tegicznych wyborów;
doskonalenie kompetencji zawodowych urzędników (skuteczny system szkoleń i doskona-• 
lenia zawodowego, wprowadzanie bodźców skłaniających do podnoszenia kompetencji 
zawodowych, konkurencyjne systemy rekrutacji pracowników, zobiektywizowane oceny 
pracownicze oraz planowanie rozwoju zawodowego);
faktyczne wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych w procesach decyzyjnych.• 
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1. POLSKA WOBEC WYZWAŃ
ROZWOJOWYCH

W tym rozdziale chcemy scharakteryzować główne wyzwania, które stoją przed polityką roz-
woju społeczno-gospodarczego w Polsce.

1.1. Globalny kryzys 

Gospodarka zawsze podlega koniunkturalnym fl uktuacjom. 
Kryzys stanowi nieodłączny element rozwoju. Dla gospo-
darki rynkowej typowe są także kryzysy strukturalne. Reak-
cją na nie jest sięgnięcie do arsenału środków zarządzania 
kryzysowego. W przypadku obecnego kryzysu znane in-
strumenty i mechanizmy zarządzania kryzysowego zawo-
dzą. A to oznacza, że mamy do czynienia z kryzysem obecnej formy systemu gospodarki kapi-
talistycznej, a tym samym z instytucjonalnym kryzysem zarządzania kryzysowego. 

Zwraca się uwagę przede wszystkim na kryzys fi nan-
sowy, którego zasadniczym źródłem jest kilkusetpro-
centowy wzrost wartości globalnych aktywów fi nan-
sowych wobec zaledwie kilkuprocentowego wzrostu 
wartości wytwarzanych dóbr i usług w ciągu ostatnich 
trzech dekad. Światowy wzrost gospodarczy przez 
kilkadziesiąt lat był ciągnięty przez dług, co stało się 
możliwe właśnie w następstwie pojawienia się tego 
szczególnego „mnożnika fi nansowego”.

W przypadku rozejścia się wartości aktywów fi nansowych i wartości wytwarzanych dóbr i usług 
istnieją, jak się wydaje, cztery podstawowe możliwości ich stopniowego zbliżenia się i prze-
zwyciężenia wynikającej z tego rozbieżności, tj.: (1) obniżenie (delewarowanie) wartości akty-
wów fi nansowych; (2) infl acyjne podnie-
sienie wartości (cen) wytwarzanych dóbr 
i usług; (3) efektywnościowe podniesienie 
wartości wytwarzanych dóbr i usług oraz 
(4) poszerzenie sfery wytwórczej poprzez 
włączenie do niej zasobów dotychczas 
niewykorzystywanych. Dotychczasowe 
doraźne działania poszczególnych państw 
oraz międzynarodowych ugrupowań i organizacji są ukierunkowane na dwa pierwsze sposoby; 
poszukuje się odpowiedniej proporcji i sekwencji ich zastosowania. Jednak zasadnicze znacze-
nie w średnim i długim okresie będą miały dwie kolejne ścieżki postępowania. Państwa, które 

Zarządzanie kryzysowe 
w kryzysie

Próbuje się nerwowo szukać środków 
osłabiania skutków kryzysu zamiast 

sposobów na wyjście z niego

Na zadłużeniu państw 
i podmiotów gospodarczych 
zbudowano globalną 
piramidę fi nansową
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podążą nimi szybciej od innych, mają szansę na znaczące umocnienie swojej pozycji i konku-
rencyjności swych gospodarek w okresie pokryzysowym. 

Wykorzystanie ostatniej ze wskazanych metod wytwarzania oznacza w praktyce wdrożenie 
istotnych innowacji społecznych, gdyż polega zasadniczo na wykreowaniu komplementarnych 
segmentów gospodarki rynkowej, w szczególności segmentu gospodarki (ekonomii) społecz-
nej. Tu także trzeba widzieć paletę możliwości włączania gospodarstw domowych do obro-

tu gospodarczego, nie tylko po stronie konsumpcji, ale też 
podaży. W tym kierunku zmierzają na przykład prace nad 
nowymi technologiami, które z gospodarstwa domowego 
mogą uczynić powszechną rezerwę energetyczną, swego 
rodzaju baterię, będącą w stanie zarówno pobierać, jak 

także kumulować i dostarczać energię w okresie szczytowego zapotrzebowania. W tym obsza-
rze lokujemy też praktyczną realizację koncepcji kompleksowych systemów dostarczania dóbr, 
która zakłada ich dostarczanie na kilka (alternatywnych lub komplementarnych) sposobów, przy 
wykorzystaniu także innych niż czysto komercyjne form działalności gospodarczej (np. przed-
siębiorstwa społeczne).

Na obecny kryzys nie należy jednak patrzeć jedynie jako na strukturalne niedostosowanie wy-
datków (prywatnych i publicznych) do możliwości produkcyjnych krajów wysoko rozwiniętych. 
Kryzys ten ma głębsze podstawy kulturowe, zakorzenione w zamożnych społeczeństwach Ame-
ryki Północnej i Europy oraz ich rządach (pamiętajmy, że załamanie gospodarcze objęło wła-
ściwie tylko te dwa kontynenty, a w Azji, Afryce i Ameryce Południowej wystąpiło ze znacznie 
mniejszą siłą, przyczyniając się do spowolnienia wzrostu, ale nie powodując otwartej recesji). 
Oto po dwóch dekadach ogromnej powojennej prosperity, opartej na odrodzeniu przemysłu, 
społeczeństwa przyzwyczaiły się do nieustannego wzrostu. Załamanie lat 70. XX w. nieco za-
chwiało tym przyzwyczajeniem, ale recesja tego okresu była ceną zapłaconą przez bogaty za-
chód (włączamy doń także Japonię i Australię) za pozbycie się balastu tradycyjnego przemysłu 
(przesuniętego do krajów rozwĳ ających się) i wejście na drogę usług zaawansowanych technolo-
gicznie. Przekonanie, że gospodarki będą corocznie rosły w kilkuprocentowym tempie – a tym 
samym, że w podobnej skali nastąpi poprawa warunków życia – doprowadziło do nieustannego 
wzrostu konsumpcji, kosztem narastającego długu gospodarstw domowych i budżetów państw 
(ten ostatni był wynikiem dążenia populistycznie nastawionych elit politycznych do uzyskania 
i utrzymania władzy).

Obecny kryzys zakwestionował tę drogę rozwoju. Załamanie jest wynikiem „nadkonsumpcji” 
w krajach wysoko rozwiniętych i „niedokonsumpcji” w krajach rozwĳ ających się, które przy 
ciągle słabym popycie wewnętrznym uzyskują środki na rozwój dzięki kredytowaniu eksportu 
do ciągle nienasyconych konsumentów krajów zamożnych. Narasta więc, obok nierównowagi 
wewnętrznej w krajach bogatych, także globalna nierównowaga w skali międzynarodowej. 

Takiej sytuacji nie da się utrzy-
mywać w nieskończoność i jeżeli 
kraje zamożne nie zmienią swo-
ich kulturowych podstaw rozwoju 
gospodarczego i społecznego, bę-

Kryzys kulturowy
– nie tylko gospodarczy

Potrzebne jest nowe podejście
i niezbędne są zmiany instytucjonalne
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dziemy świadkami kolejnych, prawdopodobnie coraz głębszych załamań, które wreszcie (kiedy? 
po jakich stratach?) doprowadzą do zmian modelu rozwoju i porządku światowego.

Złożoność sytuacji polega na tym, że faktycznie występują równocześnie co najmniej dwa inne 
kryzysy – kryzys hegemonicznej pozycji USA oraz kryzys surowcowo-klimatyczny (środowisko-
wy). Dlatego też obecny kryzys jest wielowymiarowy. A jednocześnie wielkim problemem jest 
fakt, że to kryzys globalny, w odniesieniu do którego nie istnieje żadna nadrzędna, zewnętrz-
na w skali świata superwładza. Nie ma zatem 
nikogo, kto mógłby ustanowić nowe mechani-
zmy zarządzania kryzysowego. Mogą się one 
pojawić albo spontanicznie, albo w następstwie 
międzynarodowego porozumienia politycznego. To drugie nie jest jednak proste, gdyż została 
zachwiana światowa hegemonia USA. Nie działają też, zwoływane praktycznie ad hoc, globalne 
grupy strategiczne typu G7, G8 czy G20. Naiwnością jest też oczekiwanie na stworzenie geo-
strategicznego porozumienia USA i Chin w postaci G2. Po upadku ZSRR, Stany Zjednoczone 
stały się jedynym globalnym supermocarstwem, miały najsilniejszą i najnowocześniejszą gospo-
darkę, a dolar pełnił przez lata funkcję jedynej światowej waluty rezerwowej. To wszystko rów-
nocześnie zostało podważone i zachwiane. I na razie nie jest niczym zastąpione. Mamy zatem 
do czynienia z sytuacją, którą obrazowo można by określić jako G0. 

Gdyby nawet udało się stworzyć jakieś reprezentatywne globalne gremium i gdyby potrafi ło ono 
wynegocjować jakieś światowe porozumienie gospodarcze, to i tak byłoby to niewystarczające 
(choć niezbędne) dla ogarnięcia złożoności obecnego kryzysu. Równolegle i komplementarnie 
konieczne są działania w skali międzynarodowej, kontynentalnej, a co dla nas szczególnie ważne 
– na poziomie Unii Europejskiej, w tym strefy euro, oraz w skali krajowej – na poziomie pań-

stwa narodowego. Skoordynowanie działań global-
nych, międzynarodowych i krajowych będzie jednak 
niezmiernie trudne. Minie sporo czasu, zanim zostaną 
wypracowane, uzgodnione, ustanowione oraz zaczną 
działać nowe rozwiązania instytucjonalne. Należy to 
przyjąć jako możliwość i konieczność, ale przedtem 

podjęte zostaną liczne próby wykorzystania już istniejących instytucji w celu radzenia sobie 
z kryzysem. Na ogół jednak te próby niewiele dadzą i będą raczej prowadziły do psucia instytucji 
niż ich rozwoju. Tu przykładem może być silne dążenie do poszerzenia i rewizji funkcji banków 
centralnych, które tracą przy okazji swoją niezależność i podmiotowość, a w konsekwencji z cza-
sem okażą się mało skuteczne w przeciwdziałaniu zarówno infl acji, jak i psuciu pieniądza.

Sytuacja w strefi e euro i jej przyszłość są niejasne. Kierunkowe decyzje przyjęte przez większość 
przywódców państw członkowskich na unĳ nym szczycie w grudniu 2011 r. dotyczą przede 
wszystkim tego, jak zapobiec w przyszłości kryzysowi podobnemu do obecnego. Ale widać 
wyraźnie, że decyzje te nie stanowią satysfakcjonu-
jącego rozwiązania obecnych problemów, zwłaszcza 
w przypadku państw wysoko zadłużonych, którym 
grozi niewypłacalność i które bez dużego wsparcia fi -
nansowego nie będą w stanie obsługiwać na bieżąco 
swego długu oraz szybko odbudować wzrostu gospo-

Zamiast formować nowe 
rozwiązania instytucjonalne 
psuje się istniejące

W Unii Europejskiej kryzys 
przenosi się z południa 
do centrum i na północ

Kryzys globalny i wielowymiarowy
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darczego. Recesja w państwach południa Europy już powoduje przenoszenie się negatywnych 
tendencji do jej centrum, a z czasem z pewnością i dalej na północ. W konsekwencji problemy 
gospodarcze dotykają całej Europy i obniżają jej możliwości rozwojowe. Staje się jasne, że 
problemem Unii Europejskiej jest nie tylko kryzys zadłużeniowy znaczącej części państw człon-
kowskich, ale także utrata przez nie konkurencyjności i dynamiki gospodarczej. Powoduje to, że 
strefa euro nie będzie dobrze funkcjonować, nawet gdyby udało się poprzez jakąś połowiczną, 
ułomną formę unii fi skalnej zapobiegać w przyszłości wysokim defi cytom budżetowym i nad-
miernemu zadłużaniu się państw ją tworzących.

Trzeba uznać, że na razie UE nie jest 
w stanie poradzić sobie z konsekwen-
cjami kryzysu, który nastąpił w sytuacji 
obniżającej się konkurencyjności Europy 
w gospodarce globalnej. W znacznym 

stopniu jest to wywołane tym, że nie zostało zreformowane państwo opiekuńcze w krajach, w któ-
rych konsumpcja (publiczna i prywatna) przez wiele lat wyprzedzała wzrost produktywności.

Nawet pomyślne przeprowadzenie planu ratowania strefy euro, przyjętego na wspomnianym 
szczycie europejskim, nie zapewni w krótkim okresie silnego pobudzenia wzrostu gospodar-
czego w krajach strefy euro, zwłaszcza w takich, jak Włochy, Hiszpania, Portugalia i Grecja, 
które utraciły w znaczącym stopniu konkurencyjność w stosunku do pozostałych państw człon-
kowskich. Tym bardziej, że niezbędne w ich przypadku radykalne skonsolidowanie w sekto-
rze fi nansów publicznych będzie wzmacniało tendencję 
recesyjną. Potencjalne tempo wzrostu w strefi e euro 
będą coraz mocniej hamować niekorzystne zmiany de-
mografi czne, które mogą przynieść trwałe obniżenie się 
tempa wzrostu także w Niemczech, podobnie jak stało 
się to w latach 90. w Japonii. Dodatkowym czynnikiem obniżającym tempo wzrostu w strefi e 
euro jest powolne, ale trwające od dłuższego czasu pogarszanie się konkurencyjności gospo-
darki francuskiej w stosunku do gospodarki niemieckiej. Coraz wyraźniej zarysowuje się zatem 
w Europie, a także chyba w skali globalnej, perspektywa dekady niskiego wzrostu. A to, obok 
strukturalnych czynników wewnętrznych, będzie dodatkowo implikować trwałe obniżenie po-
tencjalnego tempa wzrostu polskiej gospodarki. 

W przypadku tych krajów strefy euro, które strukturalnie utraciły zdolność konkurencyjną, zakup 
ich obligacji przez Europejski Bank Centralny (EBC) mógłby być środkiem tylko przejściowo sku-
tecznym, ponieważ podtrzymywałoby to sztucznie cenę aktywów, do których rynki fi nansowe 

fundamentalnie utraciły zaufanie. Argument mówiący, 
że takie interwencje dałyby czas, na przykład Wło-
chom, na powrót na ścieżkę wzrostu, wydaje się czysto 
życzeniowy, ponieważ trudno sobie to wyobrazić, skoro 
ta gospodarka znajduje się w stagnacji od dekady i nie 
może liczyć na odzyskanie konkurencyjności poprzez 
dostosowania kursowe. Widać zatem, że trwałe prze-

zwyciężenie kryzysu strefy euro i gospodarek ją tworzących wymaga bardzo złożonego pakietu 
działań, których powodzenie zależy w końcu od trwałego odzyskania międzynarodowej konku-

W Europie przez kilka dekad konsumpcja 
rosła szybciej niż produktywność

Kryzysy w UE w przeszłości 
rozwiązywano „uciekając 
do przodu” – tylko gdzie 
teraz jest przód? 

Przed światem dekada 
niskiego wzrostu 
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rencyjności przez słabsze gospodarki tej strefy. A to wymagałoby przeprowadzenia w tych pań-
stwach głębokich strukturalnych reform gospodarczych, a nie tylko równoważenia ich fi nansów 
publicznych. To drugie jest konieczne i pilne, ale nie załatwia sprawy. Pakiet działań napraw-
czych w strefi e euro musi więc dotyczyć równolegle trzech zagadnień: (1) zmiany mechanizmów 
funkcjonowania unii walutowej i uzupełnienia jej o istotne elementy unii fi skalnej; (2) podjęcia 
strukturalnych reform wewnętrznych w państwach, których gospodarki utraciły zdolność konku-
rencyjną oraz (3) udzielenia tym państwom skutecznego wsparcia, zapobiegającego ich upadło-
ści, ale jednocześnie mobilizującego do przeprowadzenia reform wewnętrznych. 

Warto dostrzec, że w latach 2008–2009 spadek globalnych obrotów handlowych okazał się wy-
raźnie głębszy niż spadek światowego PKB. Czynnikiem sprawczym było tu przede wszystkim 
załamanie się obrotu i kredytu międzybankowego. Światowy kryzys wchodzi obecnie w kolejną 
swą fazę, przyjmując w szczególności formę kryzysu zadłużeniowego poszczególnych państw. 
Niektóre z nich są praktycznie niewypłacalne lub znajdują się na krawędzi niewypłacalności. 

W co najmniej kilku przypadkach konieczna będzie częścio-
wa restrukturyzacja długu tych państw, czego przykładem 
jest Grecja. A to musi się przekładać na problemy banków 
posiadających ogromne pule obligacji wysoce zadłużonych 
państw. Do tego dochodzą ponadto wprowadzane aktu-
alnie międzynarodowe obostrzenia dotyczące wymogów 
kapitałowych i bezpieczeństwa obrotu bankowego. Nawet 
jeśli nie zostanie ustanowiony w UE podatek od transakcji 
fi nansowych, jako jedno z przyszłościowych ostrożnościo-

wych zabezpieczeń, to i tak banki, szczególnie europejskie, będą w średnim okresie przeżywać 
poważne trudności z płynnością i niedostatkiem kapitału. Lukę fi nansową banków europejskich 
szacuje się aktualnie na 240 mld dolarów. Wyrazistym przykładem tego, do czego może to pro-
wadzić, są Węgry, gdzie w 2011 r. nastąpił spadek kapitalizacji banków aż o 30%. W tej sytuacji 
trzeba się liczyć z ograniczaniem przez banki kredytu zarówno dla przedsiębiorstw, jak i w ob-
rocie międzybankowym. A jednocześnie poszczególne państwa są zmuszone do zacieśnienia 
budżetowego i wprowadzania dużych pakietowych ograniczeń wydatków oraz podnoszenia 
podatków. Obydwa te czynniki wpłyną w kolejnych latach na ograniczanie skali działalności 
gospodarczej oraz dynamiki obrotów handlowych. Być może w następstwie skoordynowanych 
działań rządów, banków centralnych i międzynarodowych organizacji fi nansowych nie dojdzie 
do znaczącego załamania handlu światowego, ale z całą pewnością wykluczone jest w najbliż-
szych latach przywrócenie jego wysokiej dynamiki.

Dla wzrostu polskiej gospodarki to wyjątkowo niepokojąca perspektywa, gdyż od wielu lat czyn-
nikiem istotnie się do tego wzrostu przyczyniającym jest eksport netto. To ten czynnik pozwolił 
nam stosunkowo szybko wyjść ze spowolnienia gospodarczego lat 2001–2002. Ogromne zna-
czenie miała wówczas szybko zbliżająca się 
perspektywa unĳ nej akcesji i, później, szero-
kie otwarcie dla nas wspólnego rynku. Moż-
na ocenić, że ujmowanym wszechstronnie 
naszym powiązaniom gospodarczym z za-
granicą można w 50% przypisać dynamikę 
wzrostu polskiej gospodarki. Przy czym nasz 

Konkurencja 
międzynarodowa 
zaostrzy się i sprostają 
jej tylko efektywni 
i innowacyjni wytwórcy

Każde ograniczenie handlu 
światowego, które odczuje gospodarka 

niemiecka, rykoszetem uderzy 
w dynamikę polskiej gospodarki
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wzrost jest szczególnie silnie skorelowany ze wzrostem gospodarki niemieckiej, która z kolei ba-
zuje przede wszystkim na eksporcie. I z tym poważnie trzeba się liczyć. 

Jak już jednak wspominaliśmy, owa transmisja negatywnych skutków zewnętrznych turbulencji 
będzie tym większa, im silniej nasza gospodarka (a nawet szerzej – kultura i model rozwo-
ju) będą zależne od impulsów zewnętrznych! Tym ważniejsze jest więc wzmacnianie własnej 
podmiotowości kulturowej, gospodarczej, innowacyjnej, gdyż może ono pozwolić na szersze 
korzystanie z dobrodziejstw współpracy międzynarodowej i europejskiej integracji, a jedno-
cześnie zwiększyć naszą odporność na import gospodarczych zakłóceń rozwoju społecznego 
i gospodarczego.

1.2. Innowacyjność i międzynarodowa konkurencyjność
polskiej gospodarki 

Relatywnie niska pozycja Polski pod względem innowacyjności gospodarki znajduje swoje od-
zwierciedlenie w wynikach badań zlecanych przez Komisję Europejską (Innovation Union Score-
board [IUS 2010], zob. rysunek 2).

RYSUNEK 2.

Uporządkowanie krajów UE wg ich „siły innowacyjnej” 
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Dekompozycja wskaźnika potencjału innowacyjnego wskazuje, że 
jedynymi wymiarami, w których Polska nie lokuje się na końco-
wych pozycjach uporządkowań wśród krajów UE, są jakość ka-
pitału ludzkiego (wykształcenie) oraz – nieco niżej – inwestycje 
fi rm. We wszystkich pozostałych wymiarach (jakość systemu ba-
dań, fi nansowanie badań, przedsiębiorczość i powiązania, zasoby 
intelektualne, efekty gospodarcze) Polska znajduje się na końcu, 
a najniżej w kategorii „innowatorzy” (przedostatnie miejsce, przed 
Łotwą).

Żaden z polskich regionów – nawet metropolitalnych – nie 
może zostać uznany za mający wysoki potencjał wiedzy. 
W Regional Innovation Scoreboard (dane z 2006 r.) na 
226 regionów europejskich województwo mazowieckie 
(czyli de facto Warszawa) zostało sklasyfi kowane na 65. 
miejscu, województwo małopolskie na 132.

W projekcie ESPON „Knowledge – Innovation – Technology” opracowano 
trzy szczegółowe typologie regionów europejskich (w ramach tzw. ESPON 
Space), będące wynikiem umiejscowienia regionów typu NUTS2 (Nomen-
clature of Units for Territorial Statistics – Nomenklatura Jednostek Statystyki 
Terytorialnej) na określonych skalach. Dla typologii „zaawansowanie tech-
nologiczne” skalami są: specjalizacja w produkcji high-tech oraz specjali-
zacja w usługach high-tech; dla typologii „regionów naukowych” skalami 
są: potencjał badawczy oraz kapitał ludzki; dla typologii „usieciowienia” 
skalami są: powiązania przestrzenne (z regionami pobliskimi) oraz powią-
zania a-przestrzenne (w skali globalnej). Polskie regiony – podobnie jak re-
giony krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (poza regionami 
metropolitalnymi oraz wysoko uprzemysłowionymi) – lokują się z reguły 
na niskich pozycjach wszystkich sześciu skal. W rezultacie, jak wskazuje 
syntetyczny obraz, z analizowanego punktu widzenia stanowimy peryferie 
Europy, czyli obszar technologicznie i naukowo zapóźniony, w dodatku 
słabo powiązany z regionami sąsiednimi oraz z układem globalnym.

W porównaniu 
z Europą poziom 
innowacyjności 

w Polsce jest 
relatywnie niski

Polskie regiony nie 
liczą się w Europie pod 
względem innowacyjności
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RYSUNEK 3.

Regionalne zróżnicowanie gospodarki wiedzy w Europie 
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Źródło: KIT – Knowledge, Innovation, Territory, Interim Report, 2011,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/kit.html
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Pozycja Polski w europejskim rankingu 
innowacyjności odzwierciedla bardzo 
niski poziom nakładów na „badania 
i rozwój” (B+R). Udział tych nakładów 
w relacji do PKB (GERD – ang. Gross 
Expenditure on Research and Develop-
ment) wynosił w 2009 r. w przypadku 

Polski 0,68%, przy średniej dla UE 27 powyżej 2%. Znajdowaliśmy się pod tym względem na 
23. miejscu wśród 27 krajów UE. 

W Polsce na nakłady B+R przeznaczano w 2010 r. ponad 0,74% PKB, podczas gdy 10 lat 
wcześniej było to 0,64% (a w 1999 r. 0,69%). Należymy jednak do nielicznego kręgu państw 
członkowskich UE, w których wskaźnik ten od dekady zwiększył się tylko nieznacznie (zob. 
rysunek 4). 

RYSUNEK 4.

Wydatki B+R w relacji do PKB w wybranych krajach w latach 2000 i 2010 (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Bardzo niskie nakłady na badania i rozwój 
– tak publiczne, jak i przedsiębiorstw 
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Ramka 1. Wskaźniki IUS w zakresie osiągnięć naukowych

W ramach międzynarodowej współpracy publikacyjnej przedstawiciele 
polskiej nauki publikowali średnio 186 publikacji na 1 mln mieszkańców, 
co stanowiło 70% średniej unĳ nej. Jednak znaczenie tych publikacji było 
stosunkowo niewielkie: spośród 10% najczęściej cytowanych publikacji 
zaledwie 4% było autorstwa Polaka, co stanowiło 35% średniej unĳ nej. 
Skromne osiągnięcia polskiej nauki nie zachęcały też obcokrajowców spo-
za UE do podjęcia w naszym kraju studiów doktoranckich – stanowili oni 
nieco ponad 2% wszystkich doktorantów (12% średniej UE).

Źródło: IUS 20102.

Ramka 2. Wskaźniki IUS z zakresu fi nansowania i wsparcia innowacji

Odsetek publicznych wydatków badawczych w PKB w 2009 r. sytuował 
Polskę na poziomie 55% średniej unĳ nej przy średniorocznym 13-procen-
towym wzroście wartości owego wskaźnika w 5-letnim okresie poprze-
dzającym. Niespełna 0,05% wynosiła relacja do PKB kapitału ryzyka (ang. 
venture capital) w dwóch najwcześniejszych, a więc najważniejszych fa-
zach inwestowania (faza wczesna: kapitał zalążkowy i początek produkcji, 
faza ekspansji i zastąpienia kapitałowego). Udział ten zmniejszył się nieco 
w porównaniu z 2005 r. i stanowił około 40% średniej wartości dla krajów 
członkowskich.

Źródło: IUS 2010.

2 Ramki w dalszej części raportu odnoszą się do poszczególnych wymiarów innowacyjności, wyodrębnionych przez 
autorów Innovation Union Scoreboard (w wydaniu z lutego 2011 r.). IUS to ranking krajów Unii Europejskiej 
pozwalający ocenić słabe i mocne strony ich systemów innowacyjnych, przyjęty przez Komisję Europejską jako 
system monitorowania strategii Europa 2020 w jej wymiarze innowacyjnym. Publikowany jest co roku przez UNU-
-MERIT. 



 29

Ramka 3. Wskaźniki IUS dotyczące inwestycji przedsiębiorstw innowacyjnych

Udział nakładów B+R przedsiębiorstw w PKB Polski od 2005 r. praktycz-
nie się nie zmienił i stanowił jedynie około 14% średniej dla krajów UE. 
Znacznie wyżej od średniej UE kształtował się natomiast poziom wydat-
ków innych niż B+R – prawie 180% średniej europejskiej. Taki rozkład 
wydatków jest charakterystyczny dla państw o niższym stopniu zaawanso-
wania technologicznego.

Źródło: IUS 2010.

Zasadniczą część wydatków badawczych w krajach wysoko rozwiniętych stanowią nakłady 
przedsiębiorstw (BERD – ang. business expenditures on R&D), w Polsce natomiast w 2010 r. 
udział wydatków przedsiębiorstw (BERD) w GERD stanowił jedynie 1/4 (zob. rysunek 5).

RYSUNEK 5.

Wskaźniki BERD i GERD wybranych krajów w 2010 r. (% PKB)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
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Przyjrzenie się zależnościom pomiędzy intensyw-
nością B+R a liczbą patentów pozwala dostrzec 
silniejszą korelację liczby patentów z wydatkami 
badawczymi przedsiębiorstw (BERD) niż z wszyst-
kimi wydatkami badawczymi w kraju (GERD). Im 
więcej środków biznes przeznacza na badania, tym 
więcej wynalazków do opatentowania zgłaszają re-
zydenci danego kraju (w krajach unĳ nych zróżnico-
wanie liczby patentów w 93% może być wyjaśnione 
zróżnicowaniem nakładów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw). Wynika z tego, że jeśli chodzi 
o komercjalizację badań, czyli osiąganie efektów go-
spodarczych z prowadzonej działalności badawczej, 
bardziej efektywny jest sektor przedsiębiorstw, oraz że to motywacja i popyt przedsiębiorstw 
są kluczowe dla gospodarczego wykorzystania nauki. Badania publiczne mają charakter wspie-
rający (jeżeli jednak nie osiągną pewnej wartości krytycznej, to uruchomienie B+R w przedsię-
biorstwach może być niemożliwe).

Ramka 4. Wskaźniki IUS z zakresu ochrony własności intelektualnej

Wartość wskaźnika dotyczącego wniosków patentowych złożonych w EPO 
(European Patent Offi ce) kształtowała się dla Polski na poziomie 0,31 wnio-
sku patentowego na 1 mld PKB wyrażonego w euro według standardu siły 
nabywczej. Stanowiło to 8% wartości średniej dla krajów UE i w latach 
2004–2009 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

Nieco korzystniej kształtowała się aktywność polskich podmiotów gospo-
darczych w 2009 r. w zakresie ochrony własności przemysłowej niebę-
dącej efektem B+R – liczba znaków towarowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w stosunku do PKB to ponad połowa wartości średniej eu-
ropejskiej, a w zakresie ochrony wzorów użytkowych nasi przedsiębiorcy 
osiągali średni poziom UE. W obu przypadkach obserwowano dynamicz-
ny wzrost wartości tych wskaźników.

Źródło: IUS 2010.

Długookresowego wzrostu 
gospodarczego pobudzanego 

przez innowacje nie da się 
oprzeć na publicznej protezie
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Ramka 5. Wskaźniki IUS z zakresu działalności przedsiębiorczej i powiązań

Wskaźniki cząstkowe IUS 2010 odnoszące się do aktywności gospodar-
czej i powiązań przedsiębiorczych świadczą o tym, że odsetek polskich 
MŚP, które samodzielnie wypracowały rozwiązania innowacyjne (in-house 
innovations) w latach 2006–2008, to 13,8%, czyli mniej niż połowa war-
tości tego wskaźnika dla UE. Niespełna 7% ogólnej liczby MŚP (tj. 57% 
średniej UE) miało podpisaną umowę o współpracy innowacyjnej (z inny-
mi fi rmami lub instytucjami). Wartości obu tych wskaźników zmniejszyły 
się w ciągu ostatnich pięciu lat. Pewną poprawę odnotowano natomiast 
w dziedzinie wspólnych publikacji prywatno-publicznych, choć ich licz-
ba – 2,5 na 1 mln mieszkańców – sytuowała współpracę publikacyjną na 
poziomie 7% średniej UE.

Źródło: IUS 2010.

Na rysunku 6 pokazano wartości dwunastu wskaźników dotyczących „fi larów” konkurencyj-
ności [Schwab 2011] w Polsce (ciemnoszara linia), które zestawiono z kształtowaniem się tych 
miar w innych krajach odrabiających dystans rozwojowy. Wzięto pod uwagę dwie różne grupy 
państw – kraje akcesyjne z doświadczeniem w bloku sowieckim (niebieska linia obrazująca 
średnią dla grupy obejmującej kraje bałtyckie, wyszehradzkie bez Polski oraz Bułgarię i Ru-
munię) oraz uboższych członków starej UE, w największym stopniu czerpiących unĳ ne środki 
strukturalne (granatowa linia – średnia dla Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch).

W porównaniu tym Polska wypada dość dobrze 
prawie we wszystkich dziedzinach, ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu wykształcenia, jakości ryn-
ku fi nansowego i, co może wydać się zaskakujące, in-
stytucji (z uwagi na docenienie sprawności instytucji 
rynku fi nansowego, które pomogły uchronić polską 
gospodarkę przed skutkami globalnego kryzysu fi nan-
sowego). Podobnie jak w innych porównywanych kra-
jach kształtują się dla nas wskaźniki oświaty i zdrowia. 

Obszarami, w których polskie warunki dla biznesu odstawały w 2010 r. w największym stopniu 
in minus, była gotowość technologiczna (głównie za sprawą niskiej absorpcji technologii przez 
fi rmy) oraz, przede wszystkim, infrastruktura.

Warunki dla rozwoju 
i konkurencyjności fi rm
są zróżnicowane
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RYSUNEK 6.

Wartości dwunastu wskaźników dotyczących „fi larów” konkurencyjności w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Schwab 2011.

Jednym z wymiarów defi cytu infrastrukturalnego w Polsce jest relatywna słabość infrastruktury 
telekomunikacyjnej. W tym obszarze symptomatyczne jest to, że tam, gdzie dla zwiększenia 

podaży usług telekomunikacyjnych – w sytuacji mo-
nopolu naturalnego – potrzebne jest działanie pań-
stwa, sytuacja nie wygląda dobrze. Kiedy natomiast 
przedsiębiorcy zaspokajają swoje potrzeby na konku-
rencyjnym rynku, potrafi ą zapewnić sobie dostęp do 

usług telekomunikacyjnych na tyle skutecznie, że na 100 mieszkańców przypada 120 telefonów 
komórkowych, a pozycja rankingowa Polski jest wyższa (zob. tabela 1).

Defi cyt infrastrukturalny
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TABELA 1.

Miejsca Polski w rankingu Global Competitiveness Report w zakresie infrastruktury teleinformatycznej 
(obejmującym 142 kraje) w 2010 r.

Telefonia Miejsce w rankingu

Stałe linie telefoniczne 48. 

Abonenci telefonii komórkowej 42.

Internet

Użytkownicy internetu 37.

Abonenci internetu szerokopasmowego 43.

Internet szerokopasmowy (ilość kb/s na mieszkańca) 30.
Źródło: Schwab 2011.

Stosunkowo dobrze kształtują się dla Polski wskaźniki 
z zakresu kapitału ludzkiego, co obrazuje zarówno ran-
king IUS, jak i Global Competitiveness Report. Szcze-
gólny awans cywilizacyjny odnotowaliśmy w zakresie 
kształcenia na poziomie wyższym, co przedstawia ry-
sunek 7. 

RYSUNEK 7.

Udział osób z wykształceniem wyższym w populacji w wieku 25–34 lata w Polsce i UE, lata 2000–2010 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Ciągle jesteśmy nieźli
pod względem

kapitału ludzkiego
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Zmianom ilościowym nie towarzyszyły jednak wystarczające zmiany jakościowe. Masowość 
kształcenia doprowadziła w wielu obszarach do jego powierzchowności i nie najlepszego dosto-

sowania do potrzeb gospodarki. Trzeba też pamiętać, 
że to kompetencje, a nie formalny poziom wykształ-
cenia, stanowią kluczowy składnik kapitału ludzkiego. 
Na studiach wyższych bardzo trudno jest nadrobić 
braki, szczególnie w zakresie najogólniejszych kom-
petencji, w tym kompetencji transferowalnych, takich 
jak np. zdolność do pracy zespołowej w reżimach 

projektowych, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, samoorganizacja i obo-
wiązkowość, umiejętność wyszukiwania i syntezy informacji. 

 

 Ramka 6. Wskaźniki IUS z zakresu kapitału ludzkiego

W przypadku nadawanych stopni doktora, ich roczna liczba na 1000 
mieszkańców (niespełna 1) sytuuje Polskę na poziomie 64% średniej UE, 
co oznacza zmniejszenie tego wskaźnika o średnio 2,6% rocznie w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Znacznie lepiej kształtuje się wartość wskaźnika popu-
lacji w wieku 30–34 lata z ukończonymi studiami wyższymi – w 2009 r. 
było to 102% średniej UE. Od 2004 r. względna wartość tego wskaźni-
ka w stosunku do średniej UE wzrastała w rocznym tempie prawie 10%. 
Praktycznie nie zmieniła się pozycja Polski, jeśli chodzi o wartość wskaź-
nika młodzieży z wykształceniem średnim – jakkolwiek w sytuacji, gdy 
udało się osiągnąć ponad 90-procentową skuteczność (co oznaczało war-
tość o 16% wyższą od średniej UE i 4. miejsce w Europie), trudno się spo-
dziewać dalszych przyrostów tego wskaźnika. Lepsze efekty osiągały tylko 
Czechy i Słowacja.

Źródło: IUS 2010.

W ostatnich dwu dekadach podjęto wiele projektów badawczych koncentrujących się na jakości 
instytucji. Wysoko cenione są wskaźniki Banku Światowego z serii Government Matters3. W ta-

3  W 2010 r. dotyczyły one 210 państw i terytoriów zależnych. Wskaźniki zostały oparte na kilkuset zmiennych 
gromadzonych przez ponad 30 organizacji, a obejmujących opinię respondentów na temat kluczowych z punktu 
widzenia działalności gospodarczej aspektów funkcjonowania władz publicznych. I choć percepcja nie zawsze 
obiektywnie oddaje rzeczywistość, to z jednej strony, jak zauważają autorzy opracowania, podmioty „opierają 
swoje działania na własnym postrzeganiu, wrażeniach i oglądzie” [Kaufmann i in. 2008, s. 3], z drugiej strony 
zaś wielość źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu mierników syntetycznych pozwala wyeliminować wpływ 
ewentualnych błędów metodologicznych czy obserwacji znacząco odstających.

Masowe, ale słabe 
jakościowo kształcenie na 
poziomie wyższym
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beli 2 przedstawiono wartości wskaźników instytucjonalnych dotyczące ostatniego dostępnego 
roku, tj. 2010, i dla porównania roku 2000. Obrazują one sytuację w zakresie: rządów prawa, 
skuteczności rządu (rozumianego jako administracja publiczna w ogóle) oraz jakości regulacji 
w 13 krajach UE, dla 9 krajów akcesyjnych (bez Malty, Cypru i Słowenii) oraz czterech krajów 
Europy Południowej. Ich wartości wahają się w przedziale od –0,41 do +1,82, przy możliwym 
przedziale wahań od –2,5 (wartość najgorsza) do +2,5. 

TABELA 2.

Wskaźniki jakości instytucji w wybranych krajach UE w latach 2000 i 2010

 Rządy prawa Skuteczność rządu Jakość regulacji 

 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Polska 0,63 0,69 0,58 0,71 0,63 0,97

Czechy 0,64 0,95 0,67 1,01 0,77 1,24

Węgry 0,86 0,78 0,90 0,69 0,98 1,05

Słowacja 0,30 0,58 0,54 0,85 0,46 1,05

Estonia 0,58 1,15 0,77 1,22 1,34 1,45

Łotwa 0,16 0,82 0,23 0,70 0,74 0,98

Litwa 0,28 0,76 0,08 0,72 0,78 0,97

Bułgaria –0,24 –0,08 –0,05 0,01 0,19 0,61

Rumunia –0,17 0,05 –0,41 –0,14 –0,12 0,66

Grecja 0,84 0,62 0,66 0,52 0,84 0,65

Włochy 0,80 0,38 0,80 0,52 0,89 0,85

Portugalia 1,15 1,04 1,01 1,04 0,95 0,82

Hiszpania 1,39 1,19 1,82 0,98 1,29 1,19

Źródło: Kaufmann i in. 2010.

Uzupełnieniem tego obrazu mogą być wskaźniki Banku Światowego z serii Doing Business. Po 
pierwsze, pozwalają one przyjrzeć się bliżej rozmaitym aspektom jakości instytucji publicznych 
i praktycznym konsekwencjom słabości tych instytucji dla przedsiębiorcy, który chce uruchomić 
fi rmę, zbudować halę fabryczną, otrzymać kredyt czy odzyskać pieniądze od nieuczciwego 
kontrahenta. Po drugie, jako że wskaźniki te bazują na obiektywnych miernikach, takich jak 
liczba dni na załatwienie sprawy czy liczba procedur, które należy wypełnić, aby uzyskać de-
cyzję administracyjną, są one ważnym dopełnieniem wskaźników z serii Government Matters 
(opartych na percepcji przedsiębiorców, a więc nie w pełni obiektywnych).
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W rankingu z 2011 r. Polska zajęła 70. pozycję, co w porównaniu do innych krajów naszego 
regionu było wynikiem słabym. Zwraca uwagę fakt, że inne kraje akcesyjne nie tylko wypadały 
lepiej od Polski, ale skala owej przewagi była wyraźna, jeżeli spojrzymy w kierunku południo-
wym (41. miejsce dla Słowacji i 46. dla Węgier, miejsca w przedziale 51–63 dla Bułgarii, Rumu-
nii i Czech), i przytłaczająca, jeżeli porównamy się z państwami bałtyckimi (pozycje w drugiej 
i trzeciej dziesiątce na świecie). W krajach śródziemnomorskich gorzej od polskiego sklasyfi ko-
wano środowisko instytucjonalne Grecji i Włoch, które w ostatnich latach przeżywają stagna-
cję gospodarczą, co pokazuje też istotny związek między jakością otoczenia instytucjonalnego 
i poziomem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. 

Poszczególne subindeksy wskazują obszary, w któ-
rych odnotowuje się największe bariery – w Pol-
sce długo trwa uruchomienie fi rmy i jej likwidacja, 
jak również dochodzenie swoich praw w sądzie. 

Względnie trudne jest płacenie podatków, a na wydanie pozwolenia na budowę czeka się naj-
dłużej w naszej części świata. Stosunkowo łatwo natomiast uzyskać kredyt, inwestorzy podlega-
ją zaś relatywnie skutecznej ochronie.

TABELA 3.

Wybrane wskaźniki klimatu dla przedsiębiorczości Doing Business 2011

PL CZ HU SK EE LV LT BG RO GR ES PT IT
1. Klimat dla biznesu 70. 63. 46. 41. 17. 24. 23. 51. 56. 109. 49. 31. 80.
2. Uruchomienie 

fi rmy 113. 130. 35. 68. 37. 53. 87. 43. 44. 149. 147. 59. 68.

procedury 6 9 4 6 5 5 6 4 6 15 10 6 6
czas (dni) 32 20 4 16 7 16 22 18 10 19 47 6 6

3. Uzyskanie
pozwolenia
na budowę 

164. 76. 86. 56. 24. 79. 59. 119. 84. 51. 49. 111. 92.

4. Uzyskanie kredytu 15. 46. 32. 15. 32. 6. 46. 6. 15. 89. 46. 89. 89.
5. Ochrona

inwestorów 44. 93. 120. 109. 59. 59. 93. 44. 44. 154. 93. 44. 59.

6. Płacenie podatków 121. 128. 109. 122. 30. 59. 44. 85. 151. 74. 71. 73. 128.
7. Egzekwowanie 

umów 77. 78. 22. 71. 50. 14. 17. 87. 54. 88. 52. 24. 157.

procedury 38 27 35 31 36 27 30 39 31 39 39 31 41
czas (dni) 830 611 395 565 425 309 275 564 512 819 515 547 1 210
koszt 12 33 15 30 26,3 23,1 23,6 23,8 28,9 14,4 17,2 13 29,9

8. Likwidacja fi rmy 81. 32. 62. 33. 70. 80. 39. 83. 102. 49. 19. 21. 30.
czas (lata) 3 3,2 2 4 3 3 1,5 3,3 3,3 2 1 2 1,8

Wartości głównych wskaźników oznaczonych cyframi oznaczają miejsca w rankingu, a pozostałe wartości – liczbę 
procedur, czas załatwienia sprawy (w dniach, latach) lub koszt (w % wartości kontraktu).

Źródło: Bank Światowy 2011.

Twarde instytucjonalne 
bariery dla przedsiębiorczości
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Pęknięcie między względnie wysokim poziomem wy-
kształcenia polskiego społeczeństwa oraz wysiłkiem 
innowacyjnym polskich przedsiębiorców a słabym 
otoczeniem instytucjonalnym i infrastrukturalnym, 
a także konsekwencje tej dychotomii dla prowadze-
nia działalności gospodarczej i inwestowania dobrze 
obrazują dwa bliźniacze rankingi Banku Światowego 
z zakresu gospodarki opartej na wiedzy. W 2009 r. Polska w rankingu KEI (Knowledge Economy 
Index) została sklasyfi kowana na 37. miejscu (spośród 145 krajów), zaraz za gospodarką słowac-
ką – biorąc jednak pod uwagę wartości KI (Knowledge Index), wyżej oceniana była gospodarka 
polska. Różnica między tymi wskaźnikami polega na tym, że o ile KI obejmuje 14 wskaźników 
pogrupowanych w trzech fi larach: edukacja, innowacje, technologie (tele)komunikacyjne i in-
formacyjne4 (ICT), o tyle KEI dodatkowo zawiera wskaźniki z zakresu układu gospodarczego 
i instytucjonalnego (ang. economic and institutional regime), stwarzającego odpowiednie bodź-
ce do efektywnego zastosowania istniejącej i nowej wiedzy, i pozwalającego na rozwój przed-
siębiorczości.

Innymi słowy, przyjęto, że KI jest wskaźnikiem ogólnego potencjału rozwoju wiedzy w danym 
kraju, a przy konstrukcji KEI założono, że istotne dla gospodarki opartej na wiedzy są nie tylko 

warunki do tworzenia i wymiany wiedzy, ale także 
czynniki instytucjonalne sprzyjające jej gospodarcze-
mu wykorzystaniu. Wartości wskaźników KI i KEI dla 
Polski i Słowacji zostały przedstawione w tabeli 4. 
W Polsce dwa z trzech składników indeksu wiedzy 
(edukacja i innowacje) kształtują się średnio nieco 
lepiej niż na Słowacji, jednak system instytucjonalny 
tworzący ramy dla prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz gorzej rozwinięta infrastruktura telein-

formatyczna w mniejszym stopniu umożliwiają polskim przedsiębiorcom wykorzystanie wiedzy 
do osiągania efektów gospodarczych i formowania opartej na niej gospodarki.

TABELA 4.

Wartości KEI i KI (ważone) dla Słowacji i Polski w 2009 r.

Pozycja 
w rankingu Kraj KEI KI Układ bodźców 

gospodarczych Innowacje Edukacja ICT

36. Słowacja 7,47 7,37 7,78 6,89 7,26 7,95

37. Polska 7,41 7,38 7,48 7,03 8,02 7,09

Źródło: Bank Światowy 2009, http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp 

4 Linie telefoniczne i telefony komórkowe na 1000 mieszkańców, liczba komputerów na 1000 mieszkańców, użyt-
kownicy internetu na 1000 mieszkańców.

Względnie wysoki potencjał 
rozwojowy Polski marnowany 
jest przez źle urządzoną sferę 
otoczenia gospodarki

Dla innowacyjności istotne 
znaczenie ma podłoże
kulturowe i potencjał

kreatywny społeczeństwa
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Ramka 7. Wskaźniki IUS z zakresu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa wdrażające w 2008 r. innowacje produktowe i proceso-
we wypracowane albo samodzielnie, albo wspólnie z innymi fi rmami to 
17,5% polskich MŚP, co było wartością o połowę niższą od średniej UE. 
Podobnie odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje organizacyjne 
i marketingowe (18,7% MŚP) osiągnął wartość o połowę niższą od średniej 
unĳ nej.

Źródło: IUS 2010.

Ramka 8. Wskaźniki IUS z zakresu gospodarczych efektów innowacji

Polski eksport charakteryzuje się względnie wysokim poziomem intensyw-
ności B+R. Ponad 51% polskiego eksportu produktów to produkty śred-
niej i wysokiej techniki (ang. medium and high technology; 108% średniej 
UE). W przypadku eksportu usług o dużej intensywności wiedzy – poczta 
i telekomunikacja, informatyka, nauka – ich udział w polskim eksporcie 
w 2008 r. wyniósł ponad 30%, co stanowiło 62% średniej dla krajów UE. 
W ciągu ostatnich pięciu lat udział ten wzrastał.

Do pomiaru efektów gospodarczych innowacji stosuje się także wskaźnik 
udziału w obrotach fi rm wpływów ze sprzedaży innowacji nowych dla 
rynku lub dla fi rmy (wskaźnik ten pokazuje innowacje zarówno w skali lo-
kalnej/krajowej, jak i nowości dla fi rmy). W Polsce stanowiły one 74% war-
tości średniej dla UE i w porównaniu do 2004 r. wyraźnie się zmniejszyły 
(rocznie o średnio 7,6%). Gospodarki odrabiające dystans technologiczny 
charakteryzowały się wyższym udziałem nowych towarów i usług w obro-
tach przedsiębiorstw, lecz niestety przewagi tej nie miały fi rmy polskie.

Źródło: IUS 2010.

Jeżeli intensywność B+R jest w Polsce niewielka, to czym wytłumaczyć duży udział przemysłów 
wysokiej i średniowysokiej techniki (ang. medium and high technology – MHT) w polskim eks-
porcie (patrz ramka 8)? Zagadkę tę może wyjaśnić struktura własności podmiotów: fi rmy eks-
portujące w 2009 r. to w większości przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, a pra-
wie 45% eksportu to wyroby przemysłu elektromaszynowego – głównie samochody, silniki i ich 
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części. Choć skłonność zagranicznych koncernów 
do zakładania swoich oddziałów w Polsce jest zjawi-
skiem pozytywnym, to można zauważyć, że działy 
B+R tych korporacji działają z reguły w innych kra-
jach, a nasz kraj dzięki taniej i zdyscyplinowanej sile 
roboczej jest dobrym miejscem na lokalizację mon-
towni. Polska staje się zagłębiem dobrze wykształ-
conych robotników produkcyjnych oraz ośrodkiem 

call centers5. To w istocie swoista pułapka strukturalna, gdyż w tych sektorach tworzy się sporo 
miejsc pracy, ale są to miejsca pracy niskiej jakości, które nie dają możliwości rozwoju kwalifi -
kacji i łatwo mogą zostać zlikwidowane i przeniesione gdzieś indziej.

1.3. Instytucjonalna słabość państwa i administracji publicznej 
wobec nowych trendów rozwoju gospodarczego 

Globalizacja gospodarki nie prowadzi do wyrównywania poziomu i szans rozwoju gospodarcze-
go. Za Richardem Floridą [2005] podkreślamy, że świat nie jest 
płaski, przeciwnie – jest „iglicowaty” (ang. spiky). Owszem, 
produkcja i usługi „niskiego” segmentu rozlewają się po całym 
prawie globie, ale tylko niektóre miejsca, niektóre punkty, są 
szczególnie intensywnie zagospodarowane. Tylko w niektórych wielkich miastach – metropo-
liach, miastach globalnych – podejmowane są decyzje o znaczeniu ogólnoświatowym. Tylko 
niektóre miejsca są zdolne do wytworzenia takiego środowiska społecznego, gospodarczego 
i instytucjonalnego, w jakim możliwe staje się masowe wdrażanie innowacji, i uzyskują dzięki 
temu trwałą siłę ekonomiczną.

„Iglicowatość” pewnych miejsc na mapie gospodarczej świata nie wyklucza „płaskości” pozo-
stałych – świat jest bowiem zarówno płaski, jak i iglicowaty. W segmencie „niskim”, w którym 
konkuruje się ceną produktu czy usługi, świat ulega „spłaszczeniu”, uniformizacji, upodobnie-
niu. Należy jednak pamiętać, że konkurujący ceną – dążący do uzyskania tego rodzaju przewa-

gi komparatywnej – skazują się na względną biedę, 
gdyż tani producent musi być nisko opłacany. Po-
nadto owa przewaga jest bardziej chwiejna, ponie-
waż pretendentów do zwycięstwa w tej konkurencji 

jest wielu i coraz więcej krajów i regionów jest zdolnych do zaoferowania akceptowalnych wa-
runków instytucjonalnych i infrastrukturalnych dla zagranicznego kapitału. Ci natomiast, którzy 
mogą tworzyć innowacje – kształtujący „iglice” innowacji, efektywności i siły decyzyjnej – mają 
stosunkowo trwałą przewagę konkurencyjną, wynikającą z wysokiej jakości warunków prowa-
dzenia biznesu oraz warunków życia, tj. jednego z najważniejszych obecnie kryteriów lokaliza-
cji. Podążanie za nimi, choć możliwe, nie jest łatwe i nie przynosi szybkich efektów.

5 Z badań call centers w Polsce i Niemczech przeprowadzonych w 2005 r. wynika, że o ile za Odrą ich pracownika-
mi są głównie absolwenci szkół zawodowych, o tyle w polskich call centers 2/3 pracowników ma maturę, a ponad 
1/3 wykształcenie wyższe (http://callcenterpoland.pl/?p=100).

Pomaga nam napływ kapitału 
zagranicznego, ale może się to 
okazać rozwojową pułapką

Świat obok iglic jest płaski

Świat jest iglicowaty
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Te dwa przeciwstawne – choć w pewien sposób komplementarne – procesy zachodzą nie 
tylko na różnych płaszczyznach przedmiotowych (wysoki i niski segment wytwórczości czy 
usług), ale także w odmiennych skalach przestrzennych. W celu minimalizacji kosztu wytwarza-
nia przedsiębiorstwa są przenoszone do krajów tańszych, które zapewniają wymagany standard 

infrastruktury materialnej i instytucjonalnej oraz jakość siły 
roboczej (często istotnym elementem jest brak związków za-
wodowych i słaba ochrona praw pracowniczych) – czyli na 
Daleki Wschód, do Ameryki Łacińskiej, do Europy Wschod-
niej, do Turcji. Niższą produktywność w kraju „tańszym” 

z nawiązką rekompensują znacznie niższe koszty wytwarzania, stąd też jej opłacalność jest tam 
wyższa. Kraje słabiej rozwinięte otrzymują więc zastrzyk kapitału i technologii oraz otwierają 
się przed nimi rynki zbytu, co jest jednym z czynników przyspieszenia ich wzrostu, a zatem 
prowadzi do konwergencji w skali międzynarodowej. 

Po przybyciu do kraju „taniego” inwestycje lokują się w regionach oferujących lepsze warun-
ki gospodarowania, czyli w regionach wyżej rozwiniętych. 
Koszty wytwarzania są tam nieco wyższe niż w słabiej rozwi-
niętych regionach kraju przyjmującego ową inwestycję, lecz 
i produktywność jest znacznie wyższa, co wynika z ich lep-
szego zainwestowania, lepiej wykształconych pracowników, 
bardziej różnorodnej struktury społeczno-gospodarczej, 
a także często z lepszej dostępności transportowej. Dlatego 
właśnie w nowych krajach członkowskich UE w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się re-
giony przygraniczne, położone najdalej od ośrodków metropolitalnych [Gorzelak, Smętkowski 
2009]. 

Podobnie dzieje się w krajach relatywnie wyżej rozwiniętych, z których kapitał „wycieka” do 
tańszych regionów. Delokalizacji nie podlega segment „wysoki”: działalność badawczo-rozwo-
jowa, najbardziej innowacyjna produkcja, wytwarzanie dóbr kultury itp. Branże te pozostają 
w najwyżej rozwiniętych regionach – głównie w metropoliach – które zapewniają im właściwe 

środowisko biznesowe i twórczy klimat. „Uciekają” 
natomiast branże o mniejszym zaawansowaniu tech-
nologicznym, z reguły ulokowane w regionach nieco 
słabiej rozwiniętych, o długich tradycjach przemysło-
wych, zdominowanych przez przemysły tradycyjne. 
W rezultacie najbogatsze ośrodki metropolitalne 

powiększają swoją przewagę nad obszarami pozametropolitalnymi, w tym także nad swoim 
otoczeniem regionalnym, z którym ich związki gospodarcze coraz bardziej się rozluźniają [zob. 
Gorzelak, Smętkowski 2005].

Tak więc zarówno w krajach „goniących”, jak 
i w „doganianych” obserwujemy przewagę tery-
torialnej koncentracji nad dekoncentracją i różni-
cowanie się poziomu rozwoju regionów. Wynika 
to m.in. ze zmniejszania się kosztów transakcyj-
nych i uzyskiwania większych korzyści w miej-

Kapitał przenosi się
do krajów „tańszych”

Delokalizacji nie podlega 
„wysoki” segment gospodarki

Kraj przyjmujący 
inwestycje z zewnątrz 

różnicuje się 
przestrzennie 

Przewaga terytorialnej 
koncentracji nad dekoncentracją 

i różnicowanie się poziomu 
rozwoju regionów
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scach oferujących lepsze warunki dla wytwarzania niż w pobliżu rynków zbytu (teza ta jest 
sednem tzw. nowej geografi i ekonomicznej, por. Krugman 1991). Międzynarodowe przepływy 
kapitału mają dla tych zjawisk istotne znacznie, wspomagają bowiem zróżnicowanie potencja-
łów endogennych poszczególnych układów terytorialnych, co – w następstwie Myrdalowskiej 
kumulatywnej przyczynowości – prowadzi do dalszego różnicowania się ich przestrzeni spo-
łeczno-gospodarczej.

Kraje, regiony, miasta oraz układy lokalne konku-
rują o kapitał – i to konkurują w skali światowej. 
Najcenniejszy przy tym jest kapitał „wysokiej ja-
kości”, czyli ten niosący innowacje, nowe tech-
nologie, tworzący wysoko płatne miejsca pracy 
wymagające wysokich kwalifi kacji, kapitał, który 
przyciąga różnego rodzaju nowe inwestycje.

Skuteczna polityka rozwoju musi respektować 
występowanie opisanych powyżej procesów i od-
powiednio oddziaływać na model rozwoju kraju 
i jego regionów – między innymi poprzez part-
nerskie wypracowywanie i wdrażanie strategii 
rozwoju na poziomie międzynarodowym, krajo-

wym, regionalnym i lokalnym. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że „wpływać” nie oznacza 
„narzucić” czy „wykreować”. 

Ukształtowanie się innego modelu rozwoju jest w istocie procesem 
rekombinacji dostępnych zasobów różnych form kapitału i rekonfi -
guracji istniejących struktur. Taka rekombinacja i rekonfi guracja są 
i muszą być procesami spontanicznymi, w których różne podmio-
ty podejmują działania, kierując się swoją kalkulacją i na własną 
odpowiedzialność. Władza publiczna (państwo) może natomiast 
tworzyć dogodne warunki dla tych procesów, zwłaszcza oddzia-
łując na ramy instytucjonalne i reguły postępowania określonych 
podmiotów. 

Nie da się owej rekombinacji i rekonfi guracji narzucić ani 
wdrożyć odgórnie. Dobrze pokazują to doświadczenia lan-
dów niemieckich należących do byłego NRD. Ich mieszkań-
cy z trudem włączają się w działania rozwojowe, pozbawie-
ni podmiotowości reagują pasywnością i roszczeniami, nie 
uczestniczą w dokonującej się społeczno-gospodarczej zmia-
nie. Podobne społeczne enklawy bierności i rozwojowej iner-

cji można z łatwością odnaleźć we wszystkich społeczeństwach pokomunistycznych. W Polsce 
pod tym względem trzeba wyróżnić szczególnie obszary i ludność popegeerowską.

Kluczowym aspektem nowoczesnego modelu rozwoju jest „ekonomia sieci”. Wykreowanie ta-
kiego mechanizmu rozwojowego wymaga istnienia w gospodarce wielopodmiotowych, policen-

Strategia nie przesądza 
o rozwoju, ale pozwala w jakiejś 
mierze go kierunkować 

Enklawy bierności 
i rozwojowej inercji 
w społeczeństwach 
pokomunistycznych

Konkurencyjność uwzględniająca 
obok układów gospodarczych 

także układy terytorialne 

Rozwój to 
rekombinacja 

zasobów 
i rekonfi guracja 

struktur
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trycznych i występujących w różnych skalach horyzontalnych 
sieci koordynacji działań. I nie wystarczą do tego wertykal-
nie uformowane organizacje, służące głównie mechanizmowi 
„ekonomii skali”. W innym ujęciu, zaproponowanym przez 

Manuela Castellsa, o procesach tych mówi się jako o przechodzeniu od przestrzeni miejsc, 
w których dominuje właśnie ekonomia skali, do przestrzeni przepływów, a więc ekonomii sieci 
[Castells 2008].

Organizacje międzynarodowe, takie jak OECD i Bank Światowy, starają się przełożyć teoretycz-
ne nurty ekonomii miejsc i ekonomii przepływów na rozwiązania w zakresie polityki regionalnej 
(zob. tabela 5). 

TABELA 5.

Stary i nowy paradygmat polityki regionalnej według OECD

Cecha Stary paradygmat Nowy paradygmat

Cele Okresowa kompensacja
w regionach zacofanych 

Wykorzystanie potencjałów 
i wzmacnianie konkurencyjności

Jednostka interwencji Jednostki administracyjne Funkcjonalne obszary gospodarcze

Strategie Podejście sektorowe Zintegrowane projekty rozwojowe

Narzędzia Subsydia i pomoc publiczna Połączenie twardego
i miękkiego kapitału

Aktorzy Rząd centralny Wielopoziomowe
zarządzanie publiczne

Źródło: OECD 2009. 

Wielkość PKB na kilometr kwadratowy ilustruje wiodą-
cą rolę dużych miast w generowaniu dochodu narodo-
wego. W Europie Środkowej dokumentowana jest silna 
pozycja metropolii Warszawy, konkurującej z Berlinem, 
Wiedniem, Pragą i Budapesztem (zob. rysunek 8). W Pol-
sce oznacza to koncentrację potencjału rozwojowego 
w największych ośrodkach miejskich, takich jak przede 
wszystkim Warszawa oraz Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Łódź, Poznań i Wrocław (zob. rysunek 9). 

Od ekonomii skali
do ekonomii sieci

Koncentracja potencjału 
rozwojowego Polski 

w największych ośrodkach 
miejskich
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RYSUNEK 8.

PKB na kilometr kwadratowy w Europie Środkowej w 2008 r. 

Źródło: Gill 2010. 

RYSUNEK 9.

PKB na kilometr kwadratowy w Polsce w 2008 r.

Źródło: Gill 2010. 
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Niestety polityka publiczna w Polsce nie odnosi się do przedstawionych powyżej tendencji 
rozwojowych i nie respektuje nowego podejścia do polityki rozwoju. W naszej ocenie to prak-
tyczny przejaw ogólnie niskiej sprawności państwa. 

Problemy słabości państwa w interesującej nas dziedzinie odnosimy w szczególności do: 
niskiej jakości przywództwa politycznego;• 
małego znaczenia sfery publicznej i publicznego dyskursu o zasadniczych kwestiach • 
rozwoju kraju;
wadliwych mechanizmów ustanawiania celów strategicznych państwa; • 
słabości instrumentów prowadzenia, monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju.• 

Defi cyt przywództwa politycznego jest dotkliwie odczuwalny, kiedy konieczne staje się podję-
cie wysiłku modernizacyjnego służącego rozwiązaniu problemów o charakterze strukturalnym. 
W szczególności zaś, jeżeli ich rozwiązywanie obarczone jest wysokim stopniem niepewności, 

ryzyka i potencjalnie wysokimi kosztami poli-
tycznymi w przypadku niepowodzenia (np. re-
forma systemu zabezpieczenia społecznego). 

Chodzi o przedsięwzięcia, których realizacja jest obiektywnie uzasadniona, ale wyniki kalkulacji 
politycznych wskazują, że prawdopodobieństwo ich niepowodzenia i koszty polityczne mogą 
okazać się znaczące (np. reforma KRUS). W takich okolicznościach przywódcy polityczni czę-
ściej wybierają spokojne unoszenie się na fali społecznych oczekiwań niż podejmowanie dzia-
łań spotykających się z nikłą aprobatą wyborców, mogących pozbawić ich szans na reelekcję.

Bez wizji i odwagi polityka sprowadza się do księgowości i administrowania. Pozbawione sku-
tecznego i strategicznie zorientowanego przywództwa politycznego struktury urzędnicze, zwa-
ne potocznie biurokracją, autonomizują się, zastępując cele wiązane z interesem publicznym 
własnymi celami. Mocno się u nas ujawniają zja-
wiska określane jako „błędne koła biurokracji”. 
Stan ten powoduje, w krótkim czasie, obniżenie 
efektywności i skuteczności działania administra-
cji. W dłuższym okresie sytuacja ta prowadzi do erozji co najmniej dwóch istotnych kanonów 
działania nowoczesnej administracji, tj. zasady jej demokratycznej kontroli oraz zasady jej re-
sponsywności i rozliczalności. W ten sposób zanika rzeczywista odpowiedzialność administracji 
publicznej. 

Krytyczne odczytanie dominującego modelu przywództwa politycznego uzmysławia, jak odle-
gła jest weberowska perspektywa charyzmatycznego, niezłomnego i zdeterminowanego polity-

ka oddanego służbie publicznej od współczesnego 
modelu aktora politycznego powszechnie wystę-
pującego w polskiej rzeczywistości politycznej, 
zwanej z tego punktu widzenia – skądinąd słusz-
nie – sceną polityczną. Zachowanie statusu poli-
tycznego celebryty wymaga nieomal nieustannej 

obecności w mediach. To zajmujące zajęcie nie pozostawia zbyt wielu możliwości, a przede 
wszystkim czasu, na mierzenie się z mało medialnymi problemami rządzenia.

Uginanie się przed falą populizmu

Władza dla władzy, marketing 
polityczny w miejsce rządzenia

Pasywne przywództwo polityczne 
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Tworzenie fundamentów rządzenia, wytyczanie 
celów rozwojowych i ich konsekwentna realiza-
cja wiążą się z mozolną i żmudną pracą, niedo-
strzegalną w mediach, i często niezrozumianą lub 
kontestowaną przez społeczeństwo. Formułowa-
nie celów rozwojowych nie premiuje politycznie 
tak, jak zabiegi promocyjne. Jedną z wielu ne-
gatywnych implikacji tego faktu jest dobrowolna 
rezygnacja rządzącej elity z kreowania i promowania suwerennej strategicznej myśli rozwojowej 
państwa i nieomal mechaniczne przyjmowanie tego, co zostaje wytworzone w urzędniczych 
strukturach Komisji Europejskiej. Nierzadko nadaje się temu atrybut nieomylności. Możemy 
w naszym przypadku mówić o skrajnym zbiurokratyzowaniu polityki europejskiej. Istotną cechą 
tego sposobu prowadzenia polityki jest oddanie w ręce technokratów i ekspertów inicjatywy 
w zakresie kreowania polityk wspólnotowych. 

Wiele problemów wynika ze słabości, a może i zaniku w ma-
chinie państwowej ośrodków myślenia i projektowania strate-
gicznego. Kolejne rządy kultywują tradycję „nowego otwarcia”, 
czyli rozpoczynania po swojemu tego, co zainicjowali poprzed-
nicy. W rezultacie kolejne ekipy rządowe kontynuują niewiele 
prawdziwie strategicznych przedsięwzięć i rzadko doprowadza-
ją je do osiągnięcia zadowalającego stanu i funkcjonalności.

W latach 2007–2011 próbowano przezwyciężyć tę ewidentną słabość, ustanawiając Michała 
Boniego ministrem bez teki w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i rządowym strategiem w kwestiach rozwoju. 
Faktycznie, korzystając z pomocy zespołu doradców, 
przede wszystkim społecznych, potrafi ł on przygoto-
wać szereg wartościowych i nowatorskich dokumen-
tów strategicznych. W żadnej mierze nie przenosiło się 
to jednak na praktyczne działanie rządu i administracji 
rządowej. Przeciwnie, w kluczowej kwestii modyfi kacji wdrażanej od 1998 r. reformy emery-
talnej rząd przyjął ostatecznie stanowisko ministra fi nansów, pomimo zasadniczo odmiennej 
rekomendacji Michała Boniego i wypracowania przez jego zespół odmiennych rozwiązań. Wi-
dać zatem, że to rozwiązanie instytucjonalne w zakresie planowania strategicznego okazało 
się niestabilne i nieskuteczne. Był to jedynie doraźny pomysł personalno-organizacyjny, który 
zanika wraz z powołaniem przez Donalda Tuska swego drugiego rządu. 

W rządowej praktyce każda z wielu dziedzin polityki rozwo-
jowej (społeczno-gospodarczej) przynależy do poszczegól-
nych resortów i funkcjonuje sama dla siebie jako odrębna do-
mena. Ogranicza to możliwość horyzontalnego prowadzenia 
polityki rozwoju. Wciąż dominuje podejście sektorowe. Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego pełni przede wszystkim rolę 

instytucji zajmującej się absorpcją środków fi nansowych Unii Europejskiej, a w nieznacznym 
stopniu jest ministerstwem odpowiedzialnym za koordynację polityki rozwoju kraju.

Zanik suwerennej 
strategicznej myśli 
rozwojowej 

Fragmentaryzacja 
państwa, nadrzędność 
resortowych dominiów

Rezygnacja ze strategiczno-
rozwojowego przywództwa 
na rzecz biurokratycznego 

administrowania 

Personalno-organizacyjne 
protezy w miejsce trwałych 

instytucjonalnych 
rozwiązań
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W takiej sytuacji nie sposób prowadzić spójną 
i konsekwentną politykę rozwoju, co dobrze 
widać na przykładzie jednego z kluczowych 
zagadnień strategiczno-rozwojowych, jakim 

jest kwestia zagospodarowania przestrzennego. W tym obszarze toczą się nieustające spory, 
wynikające z krzyżowana się kompetencji ministra infrastruktury w zakresie przygotowania pra-
wodawstwa oraz prowadzenia polityki przestrzennej w układach transgranicznych z kompeten-
cjami ministra rozwoju regionalnego, który odpowiada za przygotowanie koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju. 

Rząd w istocie jest pozbawiony zinstytucjonalizowanego zaplecza analitycznego i konceptu-
alnego dla prowadzenia nowoczesnej polityki rozwoju. Formuła komitetów, złożonych nawet 
z najznakomitszych ekspertów, nie zastąpi silnego i systematycznie działającego ośrodka myśli 
strategiczno-rozwojowej. Jedną z konsekwencji pracy 
komitetów i zespołów doradczych, które nie zostały 
wkomponowane w procesy decyzyjne, są problemy, 
określane przez Anthony’ego Giddensa jako „zawęże-
nie rzeczywistości” oraz „efekt kolażu”. W przypadku 
tego pierwszego Giddens [2007, s. 45] zauważa: „Miarą skuteczności ekspertów w zakresie 
rozwiązywania problemów staje się często ich umiejętność dostarczania coraz bardziej przej-
rzystych i precyzyjnych defi nicji (co z kolei prowadzi do ich dalszej specjalizacji). Jednakże im 
ostrzej jest zarysowany dany problem, tym bardziej zamazują się sąsiadujące z nim obszary wie-
dzy, a co za tym idzie, tym trudniej jednostkom, które sięgają po dane rozwiązanie, przewidzieć 
konsekwencje jego wdrożenia wybiegające poza specyfi cznie wyróżnioną dziedzinę jego zasto-
sowania”. Problem drugi, „efekt kolażu”, polega na zestawieniu wielu wysoce specjalistycznych 
ekspertyz generujących poznawczy komunikat o wysokim poziomie heterogeniczności. Jego 
odczytanie jest niezmiernie trudne, a co za tym idzie, trudno na jego podstawie podejmować 
skuteczne działania, szczególnie o charakterze strategicznym i horyzontalnym. 

System wydatkowania środków na prowadzenie polityki rozwoju ma charakter ekstensywny. 
Oznacza to, że jego rzeczywistym celem – przy czym pomĳ amy zasadniczo racjonalne założe-

nia i składane deklaracje – jest szybkie wydatkowanie 
środków europejskich. Wyższy poziom ich wydatko-
wania oznacza, w tej logice, wyższą jakość i użytecz-
ność systemu polityki rozwoju. Został on podporząd-
kowany zapewnieniu absorpcji funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności UE, przy faktycznym pominięciu 

pozostałego krajowego fi nansowania polityki rozwoju. Znikoma jest koordynacja środków wy-
datkowanych na realizację polityki rozwoju, pochodzących z krajowych funduszy celowych, 
a szczególnie z funduszy posiadających osobowość prawną (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW). Fun-
dusze te prowadzą w zasadzie własną politykę, nie zawsze spójną z ogólnymi kierunkami roz-
woju kraju.

System programowania rozwoju w Polsce stał się właściwie „lustrzanym odbiciem” systemu pro-
gramowania rozwoju przez Unię Europejską i realizowania polityki spójności. To oznacza prak-
tyczną utratę strategicznej podmiotowości w polityce rozwoju. Powszechną i naganną praktyką 

Resorty jako administracyjne silosy 

Utożsamianie wydatkowania 
środków fi nansowych 
z polityką rozwoju 

Rozkwit komitologii 
w systemie polityki rozwoju 
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jest „zmiana reguł gry w trakcie jej trwania”. W szczególno-
ści odnosi się to do nieustannie i w wielkiej liczbie produ-
kowanych zaleceń instytucji zarządzających programami 
współfi nansowanymi ze środków europejskich – zaleceń 
zmieniających warunki formalno-fi nansowe realizowanych 
projektów. Skomplikowanie i rozbudowywanie procedur 
stanowi w znaczącej mierze twórczość polskiej administracji, dodawaną do wymagań i proce-
dur unĳ nych.

Jednocześnie system ten ma charakter wyrównaw-
czo-mechaniczny. Silnie jest w nim eksponowane 
założenie o możliwości zapewnienia równomier-
nego rozwoju gospodarczego, społecznego i prze-

strzennego regionom o zróżnicowanych zasobach rozwojowych. Jest to założenie problema-
tyczne i silnie konstruktywistyczne.

Pomimo systematycznego powoływania się na unĳ ne zasady partnerstwa i dodatkowości, ciągle 
zauważalna jest tendencja do centralizacji działań i decyzji. Widoczne jest to zarówno w re-
lacjach centrum–regiony, jak i regiony–partne-
rzy lokalni. W 1999 r. utworzono powiaty, ale 
są to samorządy, które nie mają przypisanych 
szczególnych zadań własnych uzasadniających 
ich wyodrębnienie w strukturze podziału administracyjnego kraju. Niewątpliwie zbyt duża ich 
liczba także osłabia znaczenie tego poziomu samorządu terytorialnego i organizacji terytorialnej 
państwa.

Remedium na problemy wynikające z kompleksowej rzeczywistości społecznej upatruje się we 
wprowadzaniu wysoce sformalizowanych mechanizmów, znacznie utrudniających refl eksyjny, 

kontekstowy i elastyczny sposób reagowania. 
Tam, gdzie potrzeba kreatywności i innowa-
cyjności, oczekuje się mechanicznej skrupu-
latności oraz proceduralnej powtarzalności. To 
wyraz niezrozumienia istoty procesów rozwo-

jowych i możliwości ich wzmacniania przez projekty fundowane publicznie.

Kult formalizmu i gloryfi kacja rutyny organizacyjnej mają swe źródło w defensywnej funkcji, 
jaką jest ochrona stosujących tę rutynę aktorów przed konsekwencjami hipotetycznego niepo-
wodzenia wykonywanych przez nich działań. W formalistycznej logice biurokratycznej rozwią-
zanie problemu ma o wiele mniejsze znaczenie dla 
oceny i pozycji urzędnika niż precyzja wypełnienia 
przez niego określonej procedury organizacyjnej. 
W dużej mierze ten typ logiki determinuje pro-
wadzenie polityki rozwoju. Biurokratyczny konfor-
mizm powoduje, że przepisy nabierają z czasem znaczenia symbolicznego, a nie utylitarnego. 
Rodzi to stan, w którym wartości instrumentalne (przepis prawa jako środek do rozwiązywania 
problemów) ulegają konwersji i przybierają postać wartości substancjalnych.

Konceptualna słabość polityki 
rozwoju regionalnego

Hiperformalizacja procedur 
i rytualne podejście do przepisów

Biurokratyczna 
europeizacja polskiej 

administracji publicznej

Pełzająca centralizacja państwa

Najważniejsze jest urzędnicze 
bezpieczeństwo 
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Zjawiska te należy postrzegać w kontekście dwóch in-
nych zagadnień. Z jednej strony chodzi nam tu o re-
lacje urzędników zaangażowanych w programowanie 

polityki rozwoju z ich politycznymi zwierzchnikami. Nierzadko z powodu asymetrii wiedzy 
i kompetencji, jak i braku zainteresowania politycy pozostawiają urzędnikom szeroką autono-
mię w tym zakresie. Z drugiej strony relacje urzędników z interesariuszami polityki rozwoju są 
nacechowane arbitralnością i imperatywnością. 

Refl eksyjność systemu zarządzania polityką rozwoju rozumiemy jako zdolność do wykorzysty-
wania informacji o przebiegu i efektach działań dla zmiany tego systemu: uczenia się i kreatyw-
nej adaptacji. Informacje te mogą być wytwarzane przez sam system zarządzania (ewaluacja 
i monitoring) lub pochodzić z otoczenia, od bene-
fi cjentów i innych zainteresowanych stron. Zmiana 
może mieć charakter korekcyjny (np. modyfi kacja 
procedur organizacyjnych – zmiana niższego rzę-
du) lub systemowy (np. rewizja celów strategicz-
nych lub przekształcenie reguł organizujących działania systemu – zmiana wyższego rzędu). 
Z głębokością zmiany wiąże się przewaga decyzji kreatywnych nad mechanicznymi. Im wyższa 
intensywność i zakres stosowania decyzji kreatywnych w systemie, tym wyższy stopień jego 
refl eksyjności. Biorąc to pod uwagę, musimy ocenić stopień refl eksyjności systemu zarządzania 
polityką rozwoju w Polsce jako niski.

Badania ewaluacyjne, mimo wyraźnej poprawy ich warstwy metodologicznej (głównie za 
sprawą inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości), nie zostały wkomponowane w systemy decyzyjne funkcjonujące 
w administracji publicznej (tak centralnej, jak i regionalnej). Wzrostowi liczby badań ewaluacyj-
nych nie towarzyszy wzrost stopnia ich faktycznego wykorzystania dla prowadzenia polityki 
rozwoju. Słabość refl eksyjnej funkcji ewaluacji polegającej na namyśle nad podejmowanymi 

działaniami, ich konsekwencjami i sposobami dosko-
nalenia tych działań wynika też z tego, że ich autorzy 
koncentrują się na pozytywach, skrzętnie zaś pomĳ ają 
negatywy. Unikają również zajmowania się określony-
mi, trudnymi do analizy zagadnieniami. Bez wykorzy-
stania między innymi wyników badań ewaluacyjnych 

budowanie polityk publicznych opartych na dowodach staje się problematyczne. Wyników 
ewaluacji właściwie nie ma kto wykorzystywać, gdyż w administracji publicznej nie funkcjonuje 
prawidłowo system analizy polityk publicznych przygotowujący rozwiązania i rekomendacje dla 
decydentów. Bez tego ewaluacja jest bezsilna.

Coraz bardziej dostrzegalne jest zjawisko systemowego niedopasowania reguł prawnych z za-
kresu zamówień publicznych do specyfi ki prowadzenia badań ewaluacyjnych, podobnie jak 
innych rodzajów badań i analiz, których celem jest dostarczenie decydentom jak najlepszej, 
opartej na dowodach, wiedzy. W szczególności tych, których wyniki mają służyć doskonaleniu 
jakości polityk publicznych oraz podnoszeniu efektywności i skuteczności wykonywania zadań 
publicznych. Jedną z negatywnych tego konsekwencji jest swoista uniwersalizacja koncepcji 
badawczych i konstruowanie „ofert na każdą okazję”. Ze swej natury są one mechanicznie 

Urzędnik zawsze wie lepiej 

Niski stopień powiązania 
wyników ewaluacji 
z procesami decyzyjnymi

Schematyczna i bezrefl eksyjna 
polityka rozwoju
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tworzonymi szablonami pozbawionymi elementów 
innowacyjności, kreatywności i nowatorstwa, a ich 
wartość dodana wydaje się znikoma. Przy takim ukie-
runkowaniu postępowania ewaluacyjnego jego wyni-
ki przedstawiają niewielką wartość intelektualną oraz 
ograniczoną użyteczność, jeśli patrzeć na nie z per-
spektywy zarządzania kompleksowymi politykami 
publicznymi. 

Pozytywnie ocenić należy natomiast tworzenie infrastruktury technologicznej odpowiadającej 
potrzebom zarządzania wiedzą, tworzenie portali wiedzy i wirtualnych platform wiedzy do-
stępnych poprzez intranet, e-mail, grupy dyskusyjne, wideokonferencje.

Sfera publiczna, jeśli opisywać ją w kategoriach normatywnych, stanowi terytorium współza-
mieszkiwane przez obywateli i ich zrzeszenia, władzę publiczną oraz podmioty rynkowe. To 
obszar o niedookreślonych granicach, plastycznych interakcjach aktorów o zróżnicowanych sta-
tusach i wartościach, mających różne cele, zasoby i instrumenty oddziaływania. To także zespół 
instytucji i praktyk, poprzez które dokonuje się proces transformacji partykularnych preferencji, 
wartości oraz interesów w wartości i interesy ponad-partykularne. To również mechanizm in-
tegrowania zasobów aktorów współzamieszkujących sferę publiczną na rzecz realizacji celów 
ważnych dla każdego z nich oraz dla integralności systemu społecznego. Tak pojmowana sfera 
publiczna nie jest trwale ustanowiona, nie jest predefi niowana, ale podlega nieustannym rekon-
fi guracjom zarówno w sferze wartości kształtujących jej tożsamość, jak i zasad organizujących 
jej działanie. 

Ten sposób pojmowania sfery publicznej nie znajduje zro-
zumienia wśród elit rządzących. Sfera publiczna w Polsce 
ulega wyludnieniu, a wielu z tych, którzy w niej funkcjo-
nują, zabiega o jej instrumentalne spożytkowane na modłę 
partykularną, prywatną lub partyjną, a nie wspólnotową. 

Zanik sfery publicznej prowadzi do utrwalania postawy różnych nie-odpowiedzialności i ogra-
nicza możliwość wykorzystania mechanizmów rozliczalności za działania podejmowane przez 
decydentów publicznych. 

Wpływa to negatywnie na intensywność i ukierunkowanie 
debaty publicznej. Nie chodzi w niej o mierzenie się z proble-
mami wspólnoty, o rozwiązywanie problemów dla niej waż-
nych, lecz o to, na czyich warunkach ta debata się odbywa 
i kto jest jej symbolicznym triumfatorem. Uczestnicy nie dbają 
o realne konsekwencje debaty, nie są bowiem oceniani przez 
ich pryzmat i przyświecają im inne cele. 

Mocno rozbudowany system konsultacji dla potrzeb 
doskonalenia systemu zarządzania polityką rozwoju 
służy gromadzeniu uwag, które następnie wykorzysty-
wane są w nikłym stopniu. Przepływ informacji między 

Wyludnienie i zanik 
sfery publicznej

Pod względem zapisanego 
papieru jesteśmy 

mocarstwem ewaluacyjnym 

Zmarginalizowanie
debaty publicznej

Pozorność konsultacji 
społecznych
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różnymi gremiami konsultacyjnymi jest mocno ograniczony. System ten został przeregulowany 
i błędnie zorientowany: ważniejsze jest, aby konsultacje formalnie się odbyły, niż to, aby coś 
z nich faktycznie wynikało. 

Skromna jest lista możliwych do wykorzystania 
instrumentów prowadzenia polityki rozwoju. Nie 
wszystkie z nich są też skutecznie wykorzystywa-
ne. Zupełnie nie zadziałał instrument budżetu za-
daniowego, a sposób jego wdrażania jest w istocie 
bardziej księgowy niż zadaniowy i przypomina tłumaczenie z jednego języka na drugi (z bu-
dżetu obowiązującego na zadaniowy), przy użyciu automatycznego translatora komputerowego 
niskiej klasy.

W przypadku realizacji działań wieloletnich nadal brakuje pełnej gwarancji fi nansowania całości 
kosztów przedsięwzięcia, a koniec roku budżetowego to czas, w którym konieczne jest wy-

datkowanie i rozliczenie posiadanych na ten rok środków. 
Ograniczona jest też możliwość ich przeniesienia na okres 
późniejszy, w którym ich spożytkowanie byłoby korzyst-
niejsze. Taka sytuacja powoduje skupienie się na dopro-
wadzeniu do odbioru i udokumentowaniu zaplanowane-

go zakresu robót, często z pominięciem oceny jakości czy nawet kompletności ich wykonania. 
W wypadku nieukończenia projektu na czas można bowiem utracić zaplanowane środki oraz 
możliwość dokonania zapłaty.

Jako syntetyczne podsumowanie tez odnoszących się do niskiej oceny sprawności państwa 
w zakresie prowadzenia polityki rozwoju przedstawiamy poniższe zestawienie jego podstawo-
wych cech i słabości (zob. tabela 6).

Wieloletnie fi nansowanie 
na papierze

Nieprzejrzystość systemu 
fi nansowania polityki rozwoju
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TABELA 6.

Słabości polityki rozwojowej państwa

Syndrom Cechy Konsekwencje

Pasywne 
przywództwo 
polityczne

Słabość przywództwa politycznego

Rezygnacja 
ze strategicznego 
zarządzania sprawami 
publicznymi na rzecz 
biurokratycznego 
administrowania

Nikłe kwalifi kacje klasy rządzącej do wytyczania celów 
rozwojowych oraz niewielka determinacja
w ich realizacji

Słabość mechanizmów ustanawiania strategicznych 
celów polityki rozwoju

Rachityczna sfera publiczna i niemrawy dyskurs 
o sprawach zasadniczych

Słabość zaplecza analitycznego i konceptualnego
dla prowadzenia polityki rozwoju

Proceduralno- 
-ekstensywny 
system polityki 
rozwoju

Utożsamianie wydatkowania środków fi nansowych 
z polityką rozwoju

Substytucja
zarządzania 
strategicznego
polityką rozwoju 
polegająca 
na administrowaniu 
procedurami

Redukowanie kompleksowości przez wzmacnianie 
proceduralnej złożoności

Reifi kacja procedur i kult asekuracji

Dominacja rozumu urzędniczego nad rozsądkiem

Rozkwit komitetów w systemie polityki rozwoju

Słabości w sferze analizy, programowania 
i implementacji oraz oceny polityk publicznych

Niski poziom 
uczenia się 
i refl eksyjności

Niski stopień powiązania wyników ewaluacji z procesami 
decyzyjnymi

Niekreatywna adaptacja 
systemu zarządzania 
polityką rozwoju

Dominacja aspektów kontrolno-nadzorczych
nad aspektami związanymi z uczeniem się

Nadmiernie sformalizowana procedura zlecania badań 
ewaluacyjnych (badań społecznych)

Niski potencjał uczenia się

Źródło: opracowanie własne.
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2. Ramy instytucjonalne Europejskiej Polityki 
Spójności i wykorzystanie jej instrumentów 
w Polsce

W tym rozdziale chcemy przede wszystkim krytycznie przedstawić sposób wykorzystywania 
w Polsce środków unĳ nych, w tym przeznaczonych na wspieranie innowacyjności gospodarki. 
Tę analizę uzupełniamy krótką prezentacją ram prowadzenia Europejskiej Polityki Spójności.

2.1. Zasady i reguły Europejskiej Polityki Spójności

Podstawowym źródłem fi nansowania przedsięwzięć rozwojowych z budżetu Unii Europejskiej 
jest Europejska Polityka Spójności. Po wprowadzeniu reformy Delorsa udział tej polityki w wy-
datkach budżetowych Wspólnoty Europejskiej zwiększył się z około 5% do ponad 1/3.

Ta sfera interwencji Wspólnoty Europejskiej posługuje się trzema, najczęściej traktowanymi 
niemal równorzędnie, pojęciami: (1) polityka strukturalna, najstarszy termin, który pojawił się 
w 1957 r. w związku z Traktatem Rzymskim konstytuującym Wspólnotę Europejską, zakładający 
wspieranie zmian strukturalnych; (2) polityka regionalna, ze względu na fakt, że podstawowym 
jej zadaniem jest rozwój regionalny, regionalne są przesłanki wyboru obszarów problemowych 
oraz duża część środków jest zarządzana na poziomie regionalnym, a także (3) polityka spójno-
ści (Europejska Polityka Spójności – EPS), co wskazuje na podstawowy cel interwencji, jakim jest 
zmniejszenie zróżnicowań w układach terytorialnych6. Priorytetem polityki spójności są regiony 
celu „Konwergencja”, czyli przede wszystkim obszary najbiedniejsze, koncentrujące około 80% 
środków budżetowych Europejskiej Polityki Spójności.

W 2007 r. pojawiły się Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w sprawie spójności, przygotowy-
wane przez Komisję Europejską i akceptowane przez Parlament Europejski. Zawierały one 
trzy wytyczne problemowe: (1) podwyższenie atrakcyjności państw członkowskich, regionów 
i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz 

6 Należy zwrócić uwagę na ideologiczną dwoistość podejścia do polityki regionalnej. Z jednej strony utrzymuje 
się podejście tradycyjne, zgodnie z którym istotą tej polityki jest dążenie do wyrównywania różnic w poziomie 
rozwoju regionów, głównie w drodze udzielania pomocy regionom najsłabszym, co zasadniczo jest realizowane 
przez budowanie w nich infrastruktury transportowej i środowiskowej, rozwĳ anie kapitału ludzkiego oraz pomocy 
przedsiębiorstwom. Podejście to zostało zapisane w Traktacie Rzymskim, leżącym u podstaw integracji europej-
skiej, i powtórzone w kolejnych traktatach europejskich. Jest ono także istotą prowyrównawczego (konwergen-
cyjnego) rozumienia spójności, w tym szczególnie spójności terytorialnej, formalnie wprowadzonej do prawnego 
obiegu Unii Europejskiej Traktatem Lizbońskim. Z drugiej strony nowe uwarunkowania rozwoju, o których pi-
saliśmy wcześniej (globalna konkurencja rozgrywająca się głównie na polu innowacji), a także wzrost znaczenia 
układów metropolitalnych jako najważniejszych węzłów globalnych powiązań gospodarczych, technologicznych, 
społecznych i kulturowych, skłoniły wielu ekspertów do zaproponowania innego podejścia do polityki regional-
nej, którego przykładem jest koncepcja zakładająca rozwój przez „polaryzację i dyfuzję” (w Polsce wprowadzona 
podczas prac na NPR 2007–2013, a następnie powtórzona w raporcie Polska 2030). 
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zachowanie ich potencjału środowiskowego; (2) rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzro-
stu gospodarczego oraz (3) większą liczbę lepszych miejsc pracy. Dodatkowo wyszczególniono 
trzy wytyczne o charakterze terytorialnym: (1) wkład miast w rozwój gospodarczy i tworzenie 
miejsc pracy; (2) wspieranie dywersyfi kacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 
oraz (3) współpracę przygraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną. 

Aby uelastycznić wdrażanie europejskiej polityki spójności, wprowadzono w latach 2007–2013 
możliwość tworzenia przez kraje członkowskie dwóch rezerw interwencyjnych: pierwszej 
przeznaczonej na programy wdrażane z największą skutecznością, drugiej przygotowanej na 
nieprzewidziane okoliczności. Kryzys gospodarczy spowodował, że po raz pierwszy w trakcie 
wieloletniego okresu budżetowego dokonano modyfi kacji rozporządzeń, co służyło lepszemu 
ukierunkowaniu EPS na podjęcie interwencji antykryzysowej. 

Zdecydowano także o ukierunkowaniu europejskiej polityki spójności w latach 2007–2013 na 
wdrażanie Odnowionej Strategii Lizbońskiej. Oznaczało to istotną zmianę fi lozofi i EPS z wyrów-
nawczej, która rekompensuje zacofanie społeczno-gospodarcze, na rozwojową, czyli służącą 
między innymi wspieraniu konkurencyjności, wykorzystaniu endogenicznych potencjałów roz-
wojowych regionów oraz usuwaniu różnorodnych barier ich mobilizacji. 

W 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę w sprawie spójności terytorialnej. 
W dokumencie tym opisano terytorialną perspektywę spójności w Unii Europejskiej. Jako wy-
miary służące bardziej zbilansowanemu i harmonĳ nemu rozwojowi Wspólnoty wskazano:

Koncentrację – pokonanie negatywnych konsekwencji zróżnicowań w zagęszczeniu funkcji 1. 
gospodarczych, przy wyróżnieniu następujących typów obszarów: duże miasta, obszary 
pośrednie i wiejskie. Każdy z tych typów ma istotną rolę do spełnienia, niezbędne jest 
uniknięcie nadmiernej koncentracji funkcji gospodarczych oraz dopasowanie polityki 
gospodarczej do specyfi ki różnych obszarów.
Powiązanie terytoriów – pokonanie dystansu. Wysokiej jakości powiązania w ramach 2. 
całej Unii Europejskiej są rozumiane szerzej: nie tylko jako wysokiej jakości powiązania 
transportowe, ale także jako dostępność usług ochrony zdrowia, instytucji edukacyjnych, 
szerokopasmowego internetu, sieci energetycznych, centrów biznesowych i badawczych 
oraz usług biznesowych.
Współpracę – pokonanie podziałów. Rozwinięcie różnych innowacyjnych form współpracy 3. 
sieciowej, w tym transgranicznej, pokonanie negatywnych konsekwencji funkcjonowania 
różnych granic (w tym wewnętrznych), rozwinięcie struktur kooperacji, skuteczne podjęcie 
problemów niezależnych od granic administracyjnych (środowisko, gospodarka wodna).
Podjęcie problemów regionów o specjalnych cechach geografi cznych oraz regionów 4. 
o szczególnych wyzwaniach rozwojowych.
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2.2. Ocena wykorzystywania przez Polskę instrumentów 
strukturalnych Unii Europejskiej

W ramach EPS Polska średniorocznie w latach 2007–2013 otrzymuje ekwiwalent około 
3,2% PKB. Łącznie uzyskała na ten okres alokację w wysokości 66,7 mld euro w cenach bieżą-
cych w ramach europejskiej polityki spójności oraz 13,2 mld euro w ramach polityki wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich, pozostającej poza polityką spójności UE.

Lata 2007–2013 to pierwszy pełny okres programowania Europejskiej Polityki Spójności, w któ-
rym Polska uczestniczy od początku. Wszystkie regiony Polski spełniają warunki zaliczenia do 
celu „Konwergencja”, co oznacza objęcie szerokim co do zakresu i względnie obfi tym fi nanso-
waniem wszystkich województw Polski. Uruchomienie procedur i instrumentów EPS w Polsce 
przyniosło wiele pozytywnych efektów i umożliwiło między innymi: 

zainicjowanie pierwszej generacji polityki rozwojowej w naszym kraju, prowadzonej • 
w oparciu o wieloletnie dokumenty programowe; 
wykreowanie potencjału niezbędnego do prowadzenia polityki rozwojowej także na pozio-• 
mie regionalnym, co pozwoliło na znaczącą decentralizację tej polityki; 
lepsze wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych kraju i poszczególnych • 
regionów;
ograniczenie braków w zakresie czynników podażowych sfery wytwórczej, w tym dotyczą-• 
cych infrastruktury, siły roboczej, otoczenia biznesu;
pobudzanie stanu koniunktury gospodarczej od strony popytowej, co miało szczególne • 
znaczenie w latach 2009–2011 i przyczyniło się do utrzymania polskiej gospodarki na 
ścieżce wzrostu; 
wprowadzenie monitoringu, ewaluacji, audytu, certyfi kacji jako powszechnie stosowanych • 
rozwiązań i praktyk. 

Pomimo znaczącego wysiłku ze strony MRR i pozo-
stałych jednostek administracji publicznej, zarówno 
rządowych, jak i samorządowych, w tym także wspo-
magających agencji, oraz bezwzględnego priorytetu 
dla terminowego zagospodarowania dostępnych alo-
kacji EPS Polska zajmuje w grudniu 2011 r. 13. miej-
sce wśród 27 państw członkowskich pod względem 
skuteczności absorpcji EFRR i FS oraz 7. w przypadku 
EFS. Pozycja Polski w ostatnim roku jest bardzo sta-
bilna, bowiem 1 listopada 2010 r. było to dla EFRR/FS 
i EFS odpowiednio 12. i 5. miejsce.

Uruchomienie procedur 
i instrumentów EPS w Polsce 

przyniosło wiele
pozytywnych efektów
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TABELA 7.

Zaawansowanie państw członkowskich UE w płatnościach z funduszy EPS (na dzień 1 grudnia 2011 r.)

Kraj
członkowski

Alokacja
EFRR i FS 
(mld euro)

Udział płatności
EFRR i FS na dzień 
1 grudnia 2011 r.

Alokacja EFS
(mld euro)

Udział płatności EFS
na dzień 1 grudnia 

2011 r.

Austria 0,68 34,58 0,52 39,84

Belgia 0,99 31,50 1,07 28,93

Bułgaria 5,49 23,28 1,19 18,30

Cypr 0,49 38,94 0,12 30,99

Czechy 22,53 25,97 3,77 21,35

Niemcy 16,11 40,74 9,38 38,31

Dania 0,25 35,15 0,25 28,92

Estonia 3,01 39,54 0,39 46,54

Hiszpania 26,60 35,39 8,06 35,54

Finlandia 0,98 41,58 0,62 39,82

Francja 8,05 33,27 5,39 29,37

Grecja 15,85 34,33 4,36 22,11

Węgry 21,29 33,28 3,63 27,59

Irlandia 0,38 34,22 0,38 60,43

Włochy 21,03 18,72 6,94 25,16

Litwa 5,75 48,10 1,03 44,81

Luksemburg 0,03 41,31 0,03 35,20

Łotwa 3,98 32,68 0,55 63,58

Malta 0,73 26,32 0,11 19,48

Holandia 0,83 36,10 0,83 27,28

Polska 55,51 34,41 9,71 41,47

Portugalia 14,90 29,81 6,51 51,88

Rumunia 15,53 14,36 3,68 16,06

Szwecja 0,93 41,50 0,69 34,98
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Kraj
członkowski

Alokacja
EFRR i FS 
(mld euro)

Udział płatności
EFRR i FS na dzień 
1 grudnia 2011 r.

Alokacja EFS
(mld euro)

Udział płatności EFS
na dzień 1 grudnia 

2011 r.

Słowenia 3,35 37,99 0,76 32,64

Słowacja 9,86 27,57 1,50 23,31

Wielka Brytania 5,42 33,91 4,47 39,83

Suma 260,54 31,23 75,95 33,90
Źródło: Komisja Europejska, grudzień 2011.

Możliwości, jakie wynikają z EPS, mogłyby być dużo lepiej wykorzystane i przynosić znacznie 
większe efekty, generując szybsze i głębsze zmiany strukturalne w Polsce. Główne nasze zanie-
dbania i słabości w tym zakresie przedstawiamy poniżej.

W praktyce zastosowano silną presję na jakiekolwiek, byle skuteczne oraz zgodne z regula-
cjami i obowiązującymi procedurami, zagospodarowanie wszystkich potencjalnie dostępnych 
środków. Sprzyja to wypychaniu z programów operacyjnych trudniejszych przedsięwzięć i pro-
jektów, które nie gwarantują szybkiego zagospodarowa-
nia środków europejskich i wskutek swojej złożoności 
zasadniczo zwiększają poziom ryzyka. Dodatkowo Polska 
zdecydowała o utworzeniu krajowej rezerwy wykonania, 
a dostęp do jej zasobów był zależny od skali wykorzy-
stania środków. Spowodowało to bezsensowny wyścig, szczególnie widoczny na poziomie 
wojewódzkim, ukierunkowany na szybkie, a niekoniecznie efektywne, wydawanie pieniędzy. 
Sprzyja to fi nansowaniu prostych wydatków konsumpcyjnych kosztem złożonych przedsięwzięć 
strukturalnych o charakterze rozwojowym. 

Podrzędność naszej własnej polityki rozwoju w stosunku do EPS nie jest spowodowana wyłącz-
nie rozwiązaniami europejskimi i działaniami Komisji Europejskiej, ale my też istotnie się do niej 
przyczyniliśmy. Niezbędne dokumenty programowe na lata 2007–2013 były przyjmowane pod 

presją czasu i z opóźnieniem. Przy czym skupiono 
się na przygotowaniu dokumentów strategicznych 
i programów dotyczących unĳ nej perspektywy bu-
dżetowej 2007–2013 (narodowa strategia spójno-
ści), z pominięciem wcześniejszego opracowania 
autonomicznych krajowych strategii i celów roz-
wojowych. Stało się tak w następstwie hurtowego 
„wyrzucenia do kosza” przez rząd PiS (Kazimierza 

Marcinkiewicza) Narodowego Planu Rozwoju i innych dokumentów strategicznych przygotowa-
nych przez rząd SLD (Marka Belki) w latach 2004–2005 (w tym także zaktualizowanej koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju).

Pomimo wysiłków podejmowanych na rzecz integracji EPS i polityki rozwojowej w Polsce mamy 
do czynienia z dwoma odrębnymi systemami, a wyrazem segmentacji są dwa zestawy nie do 
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końca spójnych dokumentów strategicznych oraz wynikają-
cych z nich instrumentów i procedur, dotyczących środków 
krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej. 

W Polsce dosyć powszechnie członkostwo we Wspólnocie Europejskiej jest rozumiane jako „wy-
ciskanie brukselki”, czyli sprowadza się je do wysokości transferów fi nansowych, które nam się 
po prostu należą i są traktowane jako wolne środ-
ki, swego rodzaju drugi budżet. Powoduje to mię-
dzy innymi preferowanie wielu małych projektów, 
które skutecznie wypierają duże przedsięwzięcia 
o charakterze strukturalnym. Obfi tość funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności paradoksalnie spowalnia niezbędne reformy budżetowe, 
które mogłyby służyć wygenerowaniu własnych środków fi nansowania rozwoju. Na poziomie 
regionalnym prowadzi to do fi nansowego uzależnienia, wszystko bowiem zależy od zasilania 
zewnętrznego, a koncentracja uwagi poszczególnych podmiotów dotyczy przede wszystkim 
algorytmów podziału środków, a nie ich efektywnego zagospodarowania. 

Menu fi nansowania w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jest bardzo obfi -
te, wszystkie bowiem lobby sektorowe w negocjacjach bardzo starannie pilnują, aby ich sfera 
została uwzględniona w regulacjach prawnych. W procesie konsultacji projektów dokumentów 
strategicznych działa typowy mechanizm polityczny, który sprawia, że wszystkie potencjalnie 
dopuszczalne obszary fi nansowania są uwzględniane w Narodowych Strategicznych Ramach 

Odniesienia oraz w programach operacyjnych, niezależ-
nie od ich znaczenia dla stymulowania procesów rozwo-
jowych. Konsekwencją są wysokie koszty transakcyjne 
wynikające z rozproszenia kierunków interwencji oraz 
brak masy krytycznej, nierzadko niezbędnej do wywo-

łania oczekiwanych zmian w różnych sferach. Zarazem często alokacje darmowych funduszy 
europejskich psują nieźle funkcjonujący segment rynku, wypierając aktywność sektora prywat-
nego. W sumie wiele z wymienianych w regulacjach kierunków interwencji cechuje się bardzo 
niską wartością dodaną z punktu widzenia polityki rozwojowej, a takie kierunki są wielekroć 
preferowane przez instytucje zarządzające. Wynikiem nadmiernego rozproszenia kierunków 
interwencji jest też brak efektów wynikających z synergii skoncentrowanego zastosowania sze-
regu instrumentów w danym obszarze.

Można próbować zrozumieć dążenie do algorytmizacji i podporządkowania procedurom for-
malnym oceniania projektów. Jednak w praktyce nie zapobiega to podejmowaniu decyzji o wy-
borze projektów stojących w jawnej sprzeczności z rankingiem zbudowanym przez zaangażo-
wanych do tego ekspertów. Ogólność kryteriów i duża losowość uzyskiwanych ocen wskazuje, 
że zastosowanie tego systemu oceniania projektów nie spełnia oczekiwań. W zasadzie brakuje 
kryteriów, które przekładają uzyskiwane w ramach realizacji produkty na skuteczność osią-
gania wskaźników rezultatu i oddziaływania. Pomĳ a się również 
znaczenie kosztów jednostkowych oraz poziomu zaangażowa-
nia środków własnych. Zaangażowani eksperci (chociaż często 
trudno określić tak osoby oceniające merytorycznie wniosek) są 
anonimowi i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokona-
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ne oceny (nawet czysto moralnej, wobec opinii publicznej). Przyznający ocenę punktową nie 
zawsze mają wiedzę na temat poziomu ocen przyznawanych analogicznym projektom przez 
inne zespoły oceniające. Często decydenci polityczni zmieniają kolejność na liście rankingowej 
projektów wyłącznie na podstawie preferencji politycznych. 

Procedury zamówień publicznych w Polsce zakładają, że podstawową przesłanką wyboru pod-
miotu realizującego kontrakt (projekt) jest niska cena. Oznacza to często sytuacje prowadzące 
do dumpingu, dostajemy bowiem wielokrotnie produkt bardzo niskiej jakości, dodatkowo ze 
znacznym opóźnieniem (zwłaszcza w dziedzinie projek-
tów dotyczących tworzenia wiedzy, innowacji, dostar-
czania efektów niestandardowych zasada gospodarności 
w przetargach powinna polegać raczej na maksymalizacji 
efektów przy założonych nakładach niż na minimalizacji 
nakładów przy próbie zdefi niowania efektów w specyfi kacji zamówienia). Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku szkoleń, doradztwa oraz badań ewaluacyjnych, ale zdarza się także 
przy tzw. twardych projektach. Podejmując modyfi kację systemu zamówień publicznych, nale-
ży raczej go uprościć niż tworzyć specjalne wyłączenia. 

Problemy dotyczą między innymi konieczności wyprzedzającego fi nansowania (prefi nansowa-
nia) przez benefi cjentów. Zasadniczo ogranicza to możliwości korzystania przez słabsze ekono-

micznie samorządy czy też organizacje pożytku pu-
blicznego z funduszy strukturalnych, refundowanych 
po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Duże znaczenie ma 
także niska sprawność odzyskiwania wydatkowanych 
środków z budżetu UE, co jest syntetycznym obrazem 
jakości procesu certyfi kacji. Trybunał Obrachunkowy 
w swoich corocznych raportach dokumentuje bar-
dzo istotny zakres nieregularności (nieprawidłowości) 
związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w ra-

mach EPS. Oznacza to niemożność odzyskania wydatków uznanych za niekwalifi kowane, co 
staje się ciężarem dla wielu benefi cjentów. Cały system jest bardzo sztywny, a procedury zmia-
ny zapisów programu operacyjnego są ogromnie czasochłonne. 

W pierwszych latach nowego wieloletniego cyklu budżetowego mamy do czynienia z bardzo 
powolnym procesem tworzenia podstaw wdrażania instrumentów EPS. Następnie w środko-
wych latach cyklu doświadczamy względnej obfi tości środków europejskich. Oznacza to konku-
rowanie szerokiej palety różnych projektów o wyko-
nawców i sprzyja generowaniu nadmiernie wysokich 
kosztów realizacji pakietu przedsięwzięć. Sytuacja 
zmienia się zasadniczo w końcowych latach cyklu, 
gdy wydawane są resztówki alokacji dostępnych w ra-
mach poszczególnych programów operacyjnych, co 
powoduje ograniczenia zakresu i skali fi nansowania przedsięwzięć rozwojowych. W Polsce uło-
żyło się bardzo szczęśliwie, że w latach spowolnienia gospodarczego, wywołanego światowym 
kryzysem gospodarczym, mieliśmy obfi tość środków europejskich i cykl wydatkowania fundu-
szy europejskich korzystnie nałożył się na cykl koniunkturalny. 
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Wątpliwa jest funkcjonalność i skuteczność systemu ko-
mitetów i podkomitetów (monitorujących, sterujących 
itd.). Przeniesienie do polskiej rzeczywistości administra-
cyjnej i kultury politycznej tego anglosaskiego rozwiąza-
nia instytucjonalnego nie sprawdziło się w realizowanej 

formie. Komitety nie wnoszą żadnej dodanej wartości do funkcjonowania systemu realizacji 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). Zostały całkowicie zdominowane przez 
administrację obsługujących je instytucji zarządzających.

Najbardziej rozbudowany i najmniej czytelny, zarówno dla benefi cjenta, jak i instytucji wdraża-
jącej, jest permanentnie aktualizowany system wytycznych. Dodatkowo wiele wytycznych ule-
ga ciągłym zmianom (niektóre były zmieniane już ponad dzie-
sięć razy w obecnej perspektywie realizacyjnej programów 
operacyjnych). Same tylko wytyczne „horyzontalne” wydane 
przez MRR i dotyczące wszystkich programów operacyjnych 
liczą ponad 650 stron, a do tego każdy program operacyjny 
generuje własne specyfi czne wytyczne, które np. w przypadku województwa lubelskiego liczą 
ponad 770 stron. Czyni to system wdrażania jeszcze mniej transparentnym dla benefi cjenta, 
a także dla jednostek wdrażających, certyfi kujących, audytujących i kontrolujących. Przy tak 
dużej ilości dokumentów należy się spodziewać nie tylko ich małej czytelności i spójności, ale 
również sprzeczności interpretacji. W efekcie prowadzi to do tego, że benefi cjent musi poznać, 
a raczej podpisać w umowie deklarację, że będzie się stosował do wszystkich wytycznych, 
choć z reguły nie zna ich wszystkich i nie są mu one przekazywane w momencie podpisywania 
umowy. Ponadto nie istnieje obecnie żaden katalog wytycznych, w którym byłby dostępny spis 
wszystkich tego typu dokumentów aktualnie obowiązujących, jak i tych już wycofanych lub 
skorygowanych.

Wytyczne wydawane przez instytucje za-
rządzające noszą znamiona „prawa powiela-
czowego”. Nie są częścią prawodawstwa, jak 
ustawy i rozporządzenia, i w związku z tym nie 

podlegają tak gruntownej dyskusji przed przyjęciem, jak to się dzieje w przypadku wymienio-
nych regulacji prawnych. Nie ma analiz ich skutków, nie ma na ogół konsultacji z tymi, których 
ma to dotyczyć, nie ma możliwości zaskarżenia. Instytucja zarządzająca na podstawie własnych 
analiz, ewentualnie na wniosek instytucji wdrażającej lub po dyskusji z nią, ogłasza wytyczne, 
które obowiązują benefi cjentów i jednostki wdrażające kolejnych niższych stopni. 

Za sprawą skomplikowanego systemu odnalezienia właściwe-
go źródła fi nansowania dla konkretnego projektu, jak i samego 
przygotowania wniosku o dofi nansowanie (wraz z kompletem 
wymaganych załączników) powstał nowy rynek usług świad-
czonych przez fi rmy konsultingowe lub pojedynczych eksper-
tów przejmujących za benefi cjenta zadanie znalezienia źródła fi nansowania i przygotowania 
aplikacji, a następnie sprostania skomplikowanym i pracochłonnym procedurom aplikowania 
o zaliczkę/refundację kosztów i rozliczenie całego projektu. Z reguły pobierają oni wynagro-
dzenie w wysokości 5–10% wartości pozyskanej dotacji. Jest to zupełnie sztucznie wykreowany 
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rynek pracy konsultantów, który zaniknie wraz z zakończeniem procesu dotowania przedsię-
biorców – w tym sensie jest to nienaturalnie wygenerowany obszar aktywności gospodarczej, 
który nie tworzy żadnej wartości dodanej. Z reguły lepiej w tej przestrzeni funkcjonują bene-
fi cjenci z większych ośrodków miejskich, gdzie podaż takich fi rm i konsultantów jest duża, 
a znacznie gorzej samorządy lokalne i przedsiębiorcy z ośrodków peryferyjnych, gdzie dotrzeć 
do takich „specjalistów” jest o wiele trudniej. Zauważalną praktyką jest, że osoby pracujące 
kilka lat w jednostkach wdrożeniowych – mimo relatywnie wysokich zarobków, jak na sferę 
publiczną – decydują się na przejście do fi rm obsługujących aplikowanie i rozliczanie dotacji, 
z racji znacznego zwiększenia poziomu wynagrodzeń, rekompensującego z naddatkiem ryzyko 
związane z tak prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zmorą benefi cjentów, którzy uzyskali dofi nansowanie, jest etap realizacji i występowanie o re-
fundację środków oraz rozliczanie wydatków projektu. Wprowadzane w tym obszarze zaostrze-

nia i szczegółowe wymagania często zbliżają się do absurdu, gdy 
dotyczą na przykład sposobu opisu faktur czy koloru tuszu pod-
pisywanych dokumentów. Kwestia szczegółowości sprawozdaw-
czości i konieczność znaczącego rozbudowania obsługi admini-
stracyjnej również budzi obiekcje benefi cjentów. Podkreśla się, 

że wymagania sprawozdawczości związanej z dofi nansowaniem ze środków pomocowych UE 
odbiegają od wymagań innych sponsorów publicznych, takich jak np. fundusze celowe. 

Powierzenie funkcji audytora we wszystkich programach operacyjnych UKS jest rozwiązaniem 
kontrowersyjnym. UKS to instytucja, w której dominuje kultura kontroli o charakterze represyj-
nym (Amerykanie nazywają ten typ kontroli „łapać złodzieja”) 
i śledzenie utraconych przychodów budżetu państwa. Filozo-
fi a audytu i związane z tym poszukiwanie słabych stron funk-
cjonującego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej znaj-
duje się w takich instytucjach na dalszym miejscu w stosunku 
do poszukiwania wykroczeń. Nierzadkie są przypadki, gdzie 
audyt zostaje rozszerzony do zakresu pełnej kontroli działalności benefi cjenta. W efekcie audy-
tor jest obecny na okrągło, przy wykorzystaniu uprawnień UKS do przedłużania postępowania 
kontrolnego o kolejne miesiące. Wątpliwa jest opłacalność kosztowa takich audytów.

System monitorowania pełni funkcję przede wszystkim 
dostarczania informacji Instytucjom Zarządzającym 
i Komisji Europejskiej, nie wpływa jednak na sprawność 
wdrażania polityki rozwoju. W trakcie realizacji progra-

mu osiągnięcie złożonych celów strategicznych i szczegółowych interwencji ma znaczenie dru-
gorzędne, gdyż za priorytety uważa się postęp fi nansowy projektu oraz osiąganie wskaźników. 

Na badania ewaluacyjne i monitoring wydawane są znaczące środki fi nansowe. W praktyce 
instytucje zarządzające/wdrażające zamawiają raporty ewaluacyjne i zarazem je akceptują, co 
prowadzi do sytuacji, w której podmiot oceniany akceptuje raport dotyczący oceny efektów 
jego działalności, wpływając tym samym na jego ostateczny kształt (jeśli wziąć pod uwagę 
fakt, iż brak akceptacji wiąże się z możliwością obniżenia/wstrzymania wypłaty wynagrodze-
nia). Rynek badań ewaluacyjnych został zdominowany przez fi rmy konsultingowe. Na dodatek 

Absurdy 
sprawozdawczości

Monitoring bez zarządczej 
przydatności

Represyjna 
i nieustanna kontrola 

zamiast audytu



 62

nie są to renomowane placówki o długiej tradycji prac analitycznych, a raczej niewielkie fi rmy 
jedno- i kilkuosobowe, bazujące na byłych pracownikach urzędów i młodych pracownikach 

nauki, które dzięki niskim cenom zdominowały 
rynek badań ewaluacyjnych. Obecnie ten ry-
nek jest w dużej mierze zamknięty dla nowych 
podmiotów, gdyż w rozpisywanych zamówie-
niach na wykonywanie takich prac jako waru-

nek brzegowy określa się zrealizowanie odpowiedniej liczby zleceń, o wartości przekraczającej 
pewien próg związany z prognozowaną wielkością zamówienia, nie wystarczy natomiast posia-
danie odpowiednich kwalifi kacji oraz dorobku naukowego i zawodowego. 

Patrząc na całość polskiej administracji publicznej, 
można dostrzec zarazem, że jednostki organizacyjne 
bezpośrednio związane z Unią Europejską się profe-
sjonalizują, podczas gdy w pozostałych proces moder-
nizacji albo się nie dokonuje, albo jest zdecydowanie 
wolniejszy. W rezultacie w państwie coraz bardziej wy-
odrębnia się i alienuje administracja funduszowa. A to 
powoduje systemową niespójność, która odbĳ a się na 
niskiej zdolności wypełniania funkcji rozwojowej. 

Jednym z często stosowanych sposobów umacniania i wyodrębniania się administracji funduszo-
wej jest ustanawianie projektów systemowych, zarządzanych przez jednostkę administracyjną, 

która ten projekt wygenerowała i względnie swobodnie 
dobiera sobie zewnętrznych partnerów. To pozwala jej 
znacznie zwiększyć swój personel, wyposażenie i zakres 
uznaniowego działania. Takie projekty systemowe były 
pomyślane jako sposób na przygotowanie i wdrożenie sys-
temowych zmian w administracji publicznej, w praktyce 

służą jednak jej petryfi kacji. Bez strategicznej wizji zmian instytucjonalnych projekty systemowe 
nie mają sensu, są niebezpieczne.

Patrzymy na ogół na instrumentarium polityki spójności jednostronnie, dostrzegając w ofero-
wanych benefi cjentom środkach wyłącznie potencjalne korzyści, zgodnie z przysłowiem „da-
rowanemu koniowi nie zagląda się w zęby”. To spojrzenie należy zrewidować. Otrzymanie 
subsydium, dotacji czy grantu stanowi w istocie jakąś for-
mę zadłużenia się. Co prawda, jest to dług bezzwrotny, 
ale jednak dług, w tym znaczeniu, że otrzymane środki 
wydajemy na sfi nansowanie czegoś, co później nie bę-
dzie mogło być w ten sposób fi nansowane. I dotyczy 
to zarówno fi nansowania konsumpcji, jak i inwestycji. 
Oczywiście bezpieczniej jest fi nansować inwestycje, ale 
tylko o tyle, o ile doprowadzą one do zwiększenia na-
szych własnych możliwości fi nansowych, potrzebnych 
do kontynuacji, eksploatacji lub utrzymania danej inwestycji. Zadłużamy się nawet, inwestując 
w rozwój, tylko że jeżeli inwestujemy umiejętnie, to znaczy, że będziemy w stanie wygenerować 

Niska jakość badań ewaluacyjnych

Projekty systemowe 
– skutki antysystemowe

Środki unĳ ne stały się 
narzędziem praktycznego 

przechwytywania 
i koncentracji władzy

„Wyciskanie brukselki” 
jest w istocie myśleniem 

antyrozwojowym 
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spłatę zobowiązań, które z inwestycji wynikają. Jeśli jednak tego nie czynimy i środki polityki 
spójności przeznaczamy faktycznie na pokrycie bieżących wydatków lub na nieudane inwesty-
cje, to w rzeczywistości nie pomnażamy naszego potencjału rozwojowego, a go ograniczamy, 
i w tej formie spłacamy ów nieformalny dług. 

2.3. Wykorzystanie środków unĳ nych na wsparcie 
innowacyjności gospodarki

Ze względu na profi l raportu bardziej szczegółowo chcemy się zająć kwestią wykorzystywania 
środków unĳ nych na innowacyjność. Od czasu polskiej akcesji do UE planowanie strategiczne, 
środki fi nansowe i narzędzia implementacji polityki innowacyjności są bezpośrednio związane 
z funduszami europejskimi. Kluczowym programem operacyjnym koncentrującym się na inno-
wacyjności jest PO Innowacyjna Gospodarka. Łączna kwota przewidziana do wydatkowania 
w ramach tego programu w okresie 2007–2013 wynosi 9,7 mld euro, z czego 8,2 mld euro to 
środki z EFRR (12,3% sumy środków przeznaczonych na realizację NSRO 2007–2013), a 1,5 mld 
euro pochodzi ze źródeł krajowych. 

Innowacyjność jest obecna we wszystkich 16 Regionalnych Programach Operacyjnych. Suma 
przeznaczonych na ten cel środków wynosi 3,25 mld euro, co odpowiada prawie 20% łącznej 
wartości tych programów. Dodatkowo wydatki na działania zorientowane na innowacje zostały 
przewidziane także w PO Polska Wschodnia (program rozwojowy stworzony dla pięciu naj-
słabszych ekonomicznie województw), w planowanej wysokości 320 mln euro (14% całkowitej 
wartości programu). Również Europejski Fundusz Społeczny (EFS) odgrywa tu istotną rolę, za 
pośrednictwem PO Kapitał Ludzki. Przykładem fi nansowanego z EFS działania zorientowanego 
na wspieranie innowacyjności jest „Rozwój kwalifi kacji kadr systemu B+R” z budżetem prze-
kraczającym 60 mln euro. 

Kluczowe projekty wspierające innowacyjność w ramach funduszy 2007–2013 są zarazem dłu-
goterminowe i realizowane na dużą skalę. Wiele z nich ciągle znajduje się w bardzo początkowej 
fazie wdrażania, co potwierdza zestawienie danych o poziomie wydatkowania środków i plano-
wanej wielkości alokacji (por. tabela 8). Większość działań, za które odpowiedzialność ponosi 
Ministerstwo Gospodarki, jest w zasadzie niewykonywanych – jedynie działanie 3.2 Wspiera-
nie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (MG) skonsumowało ponad połowę przyznanych 
środków (61%), a działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski prawie połowę (48%).
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TABELA 8.

Działania w PO IG o znikomym zaawansowaniu, wrzesień 2011 r.

Działanie PO IG Płatności jako % 
dostępnych środków

6.5 Promocja polskiej gospodarki (MG) 0,45

8.4 Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili” 
(MSWiA/WWPE) 0,62

4.3 Kredyt technologiczny (MG) 2,06

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion (MSWiA/
WWPE) 2,14

6.1 Paszport do eksportu (MG/PARP) 3,16

6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza 
Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (MG) 4,59

4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (MG/PARP) 5,40

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (MG)* 7,70

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (MP/PARP) 8,79

* w raporcie ewaluacyjnym proponuje się przesunięcie części środków z tego działania do innych. 

Źródło: http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx, stan na 30 września 2011 r.

W programie Innowacyjna Gospodarka jest wszystko, co oznacza zarazem, że niewiele z tego 
wynika. Benefi cjenci i eksperci systematycznie podnoszą problem nadmiernej formalizacji i biu-
rokratyzacji mechanizmów wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorczości oraz nieprawidło-
wości w dostępie do środków unĳ nych i ich wykorzystaniu. Wskazuje się z jednej strony na 
wysoki stopień sformalizowania procedur granto-
wych, a z drugiej – na brak rozwiązań dotyczących 
trwałości realizacji programów wsparcia po zakoń-
czeniu fi nansowania, jak również brak prorynkowej 
orientacji i efektów rozwojowych uwzględniających 
lokalną specyfi kę oraz niedostateczną komplemen-
tarność i słabe powiązania różnych programów 
wsparcia. Piętnowany jest również rozziew między założeniami programowymi a proponowa-
nymi instrumentami wsparcia oraz niedostateczne wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. 
Zauważa się pojawienie się wśród wnioskodawców grupy ekspertów i przedsiębiorstw nasta-
wionych na pozyskanie środków unĳ nych poprzez wyłącznie formalne spełnienie kryteriów 
działania lub w wyniku skutecznego lobbingu mającego na celu tylko uzyskanie dostępu do 
środków. 

Dotacje dla przedsiębiorstw
nie służą ich innowacyjności 

oraz psują rynek i konkurencję 
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Ramka 9. Przykład inicjatywy, w której nie są wykorzystywane środki europejskie: Program 
FSNT-NOT projektów celowych dla MŚP

Program jest realizowany od 2002 r. i fi nansowany ze środków publicznych 
(obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Za jego reali-
zację odpowiada Centrum Innowacji NOT. W ramach programu dofi nan-
sowywane są badania stosowane i prace rozwojowe służące uruchomie-
niu nowych wyrobów lub wdrożeniu nowoczesnych technologii w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (przykłady zrealizowanych projektów por. 
NOT 2009). Wnioski o dofi nansowanie projektów celowych muszą doty-
czyć wprowadzania innowacyjnych nowoczesnych produktów lub tech-
nologii i obejmować fazę badawczo-rozwojową oraz wdrożeniową, przy 
czym etap wdrożeniowy musi być w całości fi nansowany przez przedsię-
biorstwo, w ramach grantu fi nansowana jest natomiast część wydatków 
w fazie badawczo-rozwojowej [Gryzik, Gąsiorkiewicz-Płonka 2007]. Faza 
badawczo-rozwojowa jest zazwyczaj realizowana przez współpracującą 
z przedsiębiorstwem instytucję B+R. Program stanowi zatem narzędzie 
stymulowania współpracy między przedsiębiorstwami i sferą B+R. W ra-
mach I i II edycji obejmujących lata 2002–2005 oraz 2005–2009 zare-
jestrowano 1240 wniosków o dofi nansowanie projektów celowych i po 
ich ocenie zawarto 755 umów z przedsiębiorcami sektora MŚP na łączną 
kwotę dofi nansowania ponad 145 mln zł. Nakłady ogółem na realizację 
umów (dofi nansowanie + wkład własny przedsiębiorstw) przekroczyły 
464 mln zł. Po zakończeniu projektu celowego jego efekty są monitorowa-
ne, co umożliwia ich ocenę. Po roku od wdrożenia efekty 693 projektów 
celowych były bardzo obiecujące. Wsparte fi rmy uzyskały łączny roczny 
przyrost przychodów ze sprzedaży o wartości 1,3 mld zł, roczny przyrost 
zysku brutto wyniósł 201 mln zł, ponadto odnotowano także wzrost za-
trudnienia o 1651 osób.

Źródło: NOT 2010.

Często decydujący wpływ na zatwierdzenie danego 
projektu ma jakość złożonej aplikacji, a nie samego 
pomysłu leżącego u jej podstaw. Dodatkowo przed-
siębiorstwa zdają się starać o środki raczej na ulepsze-

Biurokratyczna asekuracja 
przed ryzykiem
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nie ich tradycyjnych form i kierunków działalności niż na wdrożenie przełomowej innowacji. 
W efekcie konkurencyjność polskiej gospodarki w sektorze „kreatywnym” nie wzrasta, choć 
prawdopodobnie ulega poprawie wydajność i jakość wytwarzanych produktów i usług. 

Jeszcze większy zakres działań pozornych występuje w PO 
KL (EFS). Nadmiar niepotrzebnych szkoleń, jałowe konfe-
rencje, puste strategie powiatów, produkcja konferencyj-
nych gadżetów (parasolki, długopisy, pendrive’y) – to po-
wszechnie dostrzegany pejzaż oraz tryb marnotrawienia 

publicznych pieniędzy. Wydaje się, że programy mające wspierać innowacje i innowacyjność są 
nazbyt pojemne, a działania w nich podejmowane w wielu przypadkach nie łączą się z promo-
waniem innowacji i innowacyjności oraz zdrowym rozsądkiem.

Pogłębione badanie sieci instytucji otoczenia biznesu [Płoszaj 2011] wskazuje, że analizowane 
krajowe sieci formalne (może z jednym wyjątkiem: sieci STIM) nie miały jasno określonego 
celu współpracy, który wymagałby formy sieciowej. W ich przypadku odwołanie do sieci wy-
kazywało raczej charakter symboliczny. Zapewne 
wiązało się to ze swoistą modą na sieci, a także 
z pozytywnym przykładem sieci europejskich oraz 
z tym, że wspieranie sieci organizacji zostało explici-
te zawarte w programach operacyjnych, na podsta-
wie których dystrybuowano środki UE dla instytucji 
otoczenia biznesu. Kłopot polega jednak na tym, że te sieci, których „sieciowy” wymiar był 
ich rzeczywistą cechą i przyczyniał się do zwielokrotnienia uzyskiwanych efektów, zakończyły 
swoją działalność, były bowiem fi nansowane z niedostępnych już w kolejnych latach środków 
UE. Założenie, że środki te mają mieć charakter „rozruchowy” i że po ich wykorzystaniu sieci 
będą mogły utrzymywać swoją działalność z wpływów za swoje usługi, nie zostało spełnione. 
Co więcej, nie zaoferowano nic w zamian, poza ogólnymi stwierdzeniami, że współpraca jest 
ważna i jeżeli stworzy się ośrodkom taką możliwość, to będą ze sobą współpracować, co da 
jakieś efekty. Jednak sama współpraca dla współpracy nie powinna być celem sieci fi nansowa-
nych ze środków publicznych.

Wykorzystanie potencjału współpracy wyspecjalizowanych jednostek wymaga, po pierwsze, 
żeby sieć składała się z jednostek o różnych specjalizacjach oraz, po drugie, żeby istniały me-
chanizmy umożliwiające współpracę – w tym ustalenia zasad fi nansowania wspólnych działań. 
Polskie sieci natomiast składały się przede wszystkim z podmiotów nastawionych na ogólne 
wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności (chociaż zdarzały się wyjątki w postaci insty-
tucji wyspecjalizowanych, np. Fundacja Poszanowania Energii specjalizująca się w transferze 
technologii związanych z ochroną środowiska). Ponadto w badanych sieciach nie wykreowano 
sprawnych mechanizmów współpracy (chociaż podejmowano takie próby). 

Warto też podkreślić, że sieci działały względem siebie 
niezależnie, nie kumulując swoich zasobów informa-
cyjnych ani nie wymieniając się doświadczeniami. Idea 
ogólnokrajowej SWIT – Sieci Wspierania Innowacji 
i Transferu Technologii, która miałaby łączyć działania 

Serial zbędnych szkoleń 
i konferencji

Sieciowość jest modna,
ale w praktyce pozorowana 
i nieskuteczna

Sieci instytucji otoczenia 
biznesu budowane na wyrost
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rządu i samorządów wojewódzkich, sformułowana w Zaktualizowanej Koncepcji Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju w 2005 r. jest ciągle jedynie projektem – dalekim od realizacji. 

Podsumowujemy ten rozdział raportu dwiema generalnymi tezami.

Głównym mankamentem systemu wykorzystania 
środków EPS jest syndrom określany przez nas jako 
„opium absorpcji”. Mechanizmy premiujące tych, któ-
rzy szybko wydają środki fi nansowe, oraz ogranicze-
nie kryteriów i debaty publicznej wyłącznie do tego 
aspektu zagospodarowania środków pomocowych uruchomiło niebezpieczny i szkodliwy sys-
tem selekcji preferujący szybkie w realizacji projekty, z reguły małe lub średnie, o niskim ryzy-
ku opóźnień. Zazwyczaj są to też projekty, które absorbują względnie duże alokacje środków 
w stosunku do uzyskiwanych produktów. W efekcie osoby i instytucje odpowiedzialne za wdra-
żanie środków UE niechętnie i z rezerwą podochodzą do ambitnych, trudnych i długotrwałych 
projektów rozwojowych, widząc w nich nie tyle szansę na zmiany cywilizacyjne i rzeczywisty 
postęp, ile raczej ryzyko niewydatkowania środków w założonym czasie i tym samym zagroże-
nie niską pozycją w prowadzonym rankingu absorpcji. A do tego dochodzi ogromna liczba re-
gulacji prawnych i ich detaliczny charakter oraz, co gorsza, lawina wytycznych niższego rzędu. 
Przez to cały system jest nieefektywny i staje się również coraz bardziej niewydolny.

W odniesieniu do wykorzystania środków EPS w obszarze 
innowacyjności pozostaje nam ogólnie stwierdzić, że ich 
wydatkowanie w niewielkim stopniu przekłada się na po-
ziom innowacyjności polskiej gospodarki.

Środki są wydawane, 
innowacyjności nie ma 

W oparach opium absorpcji
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3. Nowy model członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej

W trzecim rozdziale chcemy przedstawić przebieg dyskusji dotyczącej przyszłości EPS oraz 
przyjęte już w tym obszarze wstępne propozycje rozwiązań. Na tym tle formułujemy reko-
mendacje dotyczące stanowiska, które Polska powinna zająć w debacie wokół EPS, oraz roz-
wiązań, które należałoby przyjąć w naszym kraju, aby efektywniej i z korzyścią dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski wykorzystywać środki unĳ ne. W końcowym punkcie rozdziału 
podejmujemy kwestię nowoczesnego i adekwatnego do naszej sytuacji rozumienia suwerenno-
ści, aby wskazać na znaczenie wypracowania szerszej i aktywnej formuły uczestnictwa Polski 
w integracji europejskiej. 

3.1. Przyszłość Europejskiej Polityki Spójności

Obecnie Unia Europejska staje wobec wielu wielkich wyzwań, z których najistotniejszym wy-
daje się przezwyciężenie kryzysu Unii Walutowej i Monetarnej i uniknięcie rozpadu strefy euro. 
W cieniu konieczności rozwiązania tego problemu trwać będą negocjacje i prace nad unĳ nym 
budżetem na lata 2014–2020 oraz zmodyfi kowaną koncepcją EPS. 

W czerwcu 2010 r. Rada przyjęła Strategię Europa 2020 jako kolejną generację programowania 
procesów społeczno-gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej, zastępującą Strategię z Li-
zbony i Goeteborga oraz Odnowioną Strategię Lizbońską [Europe 2010]. Za priorytety Strategii 
Europa 2020 uznano: (1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, (2) promocję 
gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie gospodarce 
o wysokim zatrudnieniu, zapewniającej wysoką spójność społeczną i terytorialną. Zestaw ce-
lów na poziomie Wspólnoty Europejskiej określono następująco: (1) 75-procentowy wskaźnik 
zatrudnienia dla grupy wiekowej 20–64; (2) 3% produktu krajowego brutto przeznaczane na 
badanie i rozwój; (3) 20/20/20 w zakresie klimatu i energetyki (zmniejszenie emisji CO2 o 20%, 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% oraz poprawa efektywności ener-
getycznej o 20%); (4) obniżenie udziału młodzieży kończącej wcześnie edukację poniżej 10% 
oraz minimum 40-procentowy udział młodzieży w odpowiednich rocznikach kohorty wiekowej 
30–34, kończącej edukację na poziomie wyższym; (5) zmniejszenie liczby osób pozostających 
w strefi e ubóstwa ze 120 do 100 milionów, klasyfi kowanych w ramach poszczególnych państw 
członkowskich. Zadania związane z realizacją tych celów dla poszczególnych państw są zróżni-
cowane, co oznacza dla Polski nieco niższe wskaźniki. Strategia Europa 2020 ma być wdrażana 
za pomocą siedmiu fl agowych inicjatyw, jakimi są: (1) Europa innowacyjna, (2) młodzi w ruchu, 
(3) cyfrowa agenda dla Europy, (4) Europa oszczędzająca zasoby, (5) polityka przemysłowa dla 
ery globalizacji, (6) agenda dla nowych umiejętności i miejsc pracy oraz (7) europejska platforma 
przeciw biedzie.
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Kryzys gospodarczy, w jakim znalazła się Unia Europej-
ska i jej kraje członkowskie, kryzys integracji europej-
skiej oraz trudności, jakie przeżywa euro jako wspólna 
europejska waluta każą z wyjątkową ostrożnością pa-
trzeć na przyszłość EPS. W warunkach sanacji polityk 
fi skalnych w państwach członkowskich, kierując się 
troską o zmniejszenie nadmiernych defi cytów budże-
towych, łatwo jest argumentować na rzecz zasadni-
czego ograniczenia wielkości alokowanych środków. 

Polityczne uwarunkowania w wielu krajach członkowskich, będących płatnikami netto do bu-
dżetu Wspólnoty, wzmacniają partie i siły polityczne proponujące oszczędności na transferach 
fi nansowych na rzecz Unii Europejskiej. Możliwy jest negatywny scenariusz i zasadnicze ograni-
czenie skali EPS, pod pretekstem jej niskiej efektywności oraz braku możliwości współfi nanso-
wania ze strony krajów benefi cjentów. Czasami odnosi się nawet wrażenie, jakby niektóre duże 
państwa członkowskie praktycznie chciały przekreślić rozszerzenie Unii na wschód.

Takie niebezpieczeństwo jest dostrzegane przez Dyrekcję Generalną REGIO Komisji Europej-
skiej oraz wielu ekspertów, a także państwa członkowskie korzystające w szerokim zakresie 
z transferów fi nansowych. Parlament Europejski ze względu na swoją konstrukcję jest generalnie 
sojusznikiem europejskiej polityki spójności, walczącym z ewentualnością osłabienia, a nawet 
podważenia tej polityki. Próby przeciwdziałania erozji EPS prowadzą do często nieskoordyno-
wanych działań, które czasami powodują generowanie dodatkowych kosztów oraz obniżają jej 
wewnętrzną logikę. Głównymi kierunkami takich działań są między innymi:

Poszerzanie bazy politycznej benefi cjentów europejskiej polityki spójności.1.  Już 
w 2007 r. przyjęto założenie, że wszystkie regiony Wspólnoty typu NUTS 2 będą korzystały 
z transferów fi nansowych. W projektach regulacji na lata 2014–2020 zaproponowano 
wprowadzenie nowej kategorii regionów przejściowych o wielkości produktu krajowego 
brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej od 75% do 90% średniej UE 27. Te kraje 
i regiony stają się aktywnymi obrońcami tej polityki. Efektem ubocznym jest zmniejszenie 
strumieni fi nansowych dla najbiedniejszych regionów i państw Unii Europejskiej.
Szybkie dostosowywanie EPS do zasadniczej zmiany kontekstu rozwoju społeczno-2. 
-gospodarczego Europy i świata. Wyrazem tego jest wyjątkowa elastyczność i sprawność 
tej polityki w przejmowaniu i adaptowaniu nowych idei, takich jak gospodarka oparta na 
wiedzy, społeczeństwo informacyjne, informacyjne i komunikacyjne technologie, uczące 
się regiony, innowacyjność itd. To ma prowadzić do podporządkowania tej polityki Strategii 
Europa 2020 oraz ograniczania tradycyjnych kierunków dotyczących infrastruktury, a także 
ustalania na poziomie Unii Europejskiej struktury wydatków w ramach EPS w krajach 
i regionach. 
Eliminowanie nieprawidłowości wdrażania.3.  Różne przypadki nieprawidłowości są szeroko 
eksponowane przez media, dlatego też systematycznie poszerza się zakres rozmaitych 
działań ograniczających możliwości niegospodarności i nadużyć. Wyrazem tego są między 
innymi: poszerzenie zakresu monitoringu w układzie rzeczowym i fi nansowym, rozwĳ anie 
ewaluacji w układzie ex ante, on going i ex post, dowartościowanie funkcji audytu, 
poszerzanie zakresu kontroli, w tym bezpośrednie kontrolowanie przez Komisję Europejską 
dużych projektów. Oznacza to jednak spowolnienie procedur wdrażania, zwiększanie 
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kosztów administracyjnych oraz generalnie rosnące przeregulowanie bardzo odległe od idei 
uproszczenia.
Operacjonalizacja kategorii spójności terytorialnej4.  (która zyskała wymiar traktatowy 
1 grudnia 2009 r.). W europejskiej polityce spójności od 2014 r. będzie uwzględniana 
znacznie szersza gama instrumentów w zakresie wymiaru miejskiego, rozwoju lokalnego, 
prognoz oddziaływania terytorialnego. Kwestie dostępności, sieciowania oraz terytorialnych 
standardów usług stają się kluczowe. Dzięki temu EPS w coraz większym stopniu będzie 
obecna w układach lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej, stając się najważniejszym 
sojusznikiem instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Takie elastyczne adaptowanie europejskiej polityki 
spójności do nowych wyzwań przyczyni się praw-
dopodobnie do jej kontynuacji w latach 2014–2020 
w odpowiednio zmodyfi kowanym kształcie. Jednak 
poszerzy to także znakomicie pole krytyki polityki 
spójności, stanie się ona bowiem w latach 2014–
–2020 jeszcze bardziej eklektyczna niż dotychczas.

29 lipca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu Wspólnoty Europejskiej 
na lata 2014–2020 [Communication 2011]. W okresie tym proponuje się utrzymanie znaczącej 
skali fi nansowania EPS, przy zachowaniu priorytetu interwencji w regionach konwergencji. Wa-
runkiem zaliczenia do tej kategorii pozostaje produkt krajowy brutto na mieszkańca, według pa-
rytetu siły nabywczej nieprzekraczający 75% średniej Unii Europejskiej. W przypadku Funduszu 
Spójności wielkością graniczną będzie, tak jak dotychczas, dochód narodowy brutto na miesz-
kańca w skali kraju nie przekraczający 90% średniej Unii Europejskiej. Oznacza to, że poza 
Mazowszem wszystkie pozostałe województwa Polski pozostaną benefi cjentami najbardziej 
obfi tego fi nansowania dostępnego dla regionów konwergencji. W sumie średnioroczne alokacje 
per capita dla Polski w latach 2014–2020 proponowane są na poziomie około 300 euro, co 
oznacza około 80 mld euro w cenach stałych z 2011 r. 

Istotne dla realizacji funkcji rozwojowej EPS są następujące propozycje sformułowane w tym 
komunikacie:

Powrotu do wielofunduszowości1.  programów operacyjnych. Przy czym brak jest, jak 
na razie, propozycji pełnej integracji EPS z Europejskim Funduszem Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, co będzie oznaczać trudność zintegrowania różnych instrumentów 
polityki Wspólnoty Europejskiej wobec obszarów wiejskich.

Utworzenia Europejskiej Rezerwy Wykonania 2. w skali odpowiadającej 5% środków EPS, 
odniesionej do puli dla poszczególnych państw. Państwa, które będą najskuteczniej ab-
sorbowały fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, mogą liczyć na dodatkową aloka-
cję. Wynikiem tego będzie olbrzymia presja na szybkie wydawanie krajowych alokacji 
i nastąpi poszerzenie skali dotychczas rejestrowanych patologii. 

Usztywnienie struktury alokacji poszczególnych funduszy3. . Proponowane przez Komi-
sję Europejską usztywnienie wielkości alokacji poszczególnych funduszy strukturalnych 
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wynika z próby wyprowadzenia Europejskiego Funduszu Społecznego poza europejską 
politykę spójności i nadania mu charakteru instrumentu socjalnego. Zaproponowano, 
aby dla państw członkowskich objętych kierunkiem interwencji konwergencja udział Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 42%, a Europejskiego Funduszu 
Społecznego 25%, niezależnie od lokalnych uwarunkowań rozwojowych. Pozostałe 33% 
będzie stanowił Fundusz Spójności. 

Alokacje przeznaczone w latach 2014–2020 na EPS są deklaratywnie tylko nieznacznie mniej-
sze niż środki dostępne w latach 2007–2013. Jest to w sumie 376 mld euro w cenach stałych 
z 2011 r. Podstawowa część alokacji czyli 162,6 mld euro trafi  do kategorii słabiej rozwinię-

tych regionów, a drugą pozycją wydatków będzie Fundusz 
Spójności – 68,7 mld euro. W ramach tej alokacji uwzględ-
nia się jednak także środki Instrumentu Łączącego Europę 
– 40 mld euro oraz dodatkowo 10 mld euro z Funduszu 
Spójności uruchamianego w ramach tego instrumentu. Ten 
rachunek budżetu EPS został przeprowadzony nierzetelnie, 
gdyż faktycznie Instrument Łączący Europę jest elemen-
tem polityki sektorowej dotyczącej infrastruktury. Faktycz-
nie więc środki znajdujące się w ramach EPS są zasadniczo 

mniejsze niż w latach 2007–2013. Przy przeliczaniu na ceny bieżące w kolejnych latach w dal-
szym ciągu będzie obowiązywała formuła 2% średniorocznej infl acji, podczas gdy należy z du-
żym prawdopodobieństwem sądzić, że infl acja, ze względu na bardzo niskie stopy procentowe 
i politykę „taniego pieniądza” prowadzoną niemalże powszechnie w Europie i w świecie, będzie 
wyraźnie wyższa w okresie przyszłej perspektywy budżetowej. 

Gdyby konsekwentnie stosować dotychczasową formułę algorytmu berlińskiego, udział alokacji 
na rzecz Polski w ramach EPS powinien zwiększyć się z około 20–21% do około 27%. Jednak 
wprowadzenie kategorii regionów pośrednich, w których PKB na mieszkańca wynosi 75–90% 
średniej UE 27, koncentrujących 38,9 mld euro prowadzi do tylko niewielkiego zwiększenia 
udziału Polski w ogólnej kwocie alokacji na lata 2014–2020. Dodatkowo 50 mld euro w ramach 
Instrumentu Łączącego Europę wliczanego do środków EPS ma pozostać poza kopertami kra-
jowymi. 

Problemy z osiągnięciem właściwej koordynacji polityki monetarnej i polityki fi skalnej (tzw. 
policy mix) przez kraje strefy euro doprowadziły do kryzysu tej strefy. Dlatego pojawił się po-
mysł, aby państwa strefy euro nieprzestrzegające dyscypliny budżetowej były karane odbiera-
niem części alokacji EPS. W projekcie regulacji zaproponowano rozszerzenie tych rozwiązań 
na wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty, mimo że Polska i inne kraje posiadające lokalne 
waluty mają niewielki wpływ na stabilność strefy euro. Oznacza to, że kraje, których defi cyt 
budżetowy przekroczy 3% produktu krajowego brutto oraz których dług publiczny przekroczy 
60% produktu krajowego brutto, będą traciły część przyznanych wcześniej funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności. Oczywiście takie rozwiązanie jest krytykowane jako niesprawie-
dliwe, oznacza bowiem, że za winy i zaniechania ministra fi nansów będą karane regiony oraz 
najważniejsi benefi cjenci EPS, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma wątpliwo-
ści, że równoważenie budżetu jest bezwzględnym priorytetem Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich, jednak zaproponowane przez Komisję Europejską instrumenty są nieadekwatne 
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do tego problemu i między innymi dlatego budzą wątpliwości. Równocześnie w Komisji Euro-
pejskiej postuluje się wprowadzenie ułatwień dla krajów strefy euro realizujących programy na-
prawcze, które pozwolą na pełne wykorzystanie środków EPS, co 
jest niewątpliwie sprzeczne z warunkowością makroekonomiczną 
i może prowadzić do podwójnych standardów. W wyniku tego 
Polska jako największy benefi cjent EPS w latach 2014–2020 po-
tencjalnie jest narażona na najsilniejsze sankcje, sięgające w skali każdego roku ponad miliarda 
euro. Oznacza to wielkie wyzwanie, jakim jest uprzedzające (jeszcze przed 2014 r.) uporząd-
kowanie polityki fi skalnej w naszym kraju, gdyż możliwości fi nansowania rozwoju społeczno-
gospodarczego długiem publicznym się kończą.

Komisja Europejska zaproponowała nową listę celów interwencji obejmującą 11 obszarów inter-
wencji: (1) wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji; (2) wzmacnianie dostępu 
do i wykorzystania oraz jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych; (3) wzmacnianie 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnictwa (EFRROW) oraz rybo-
łówstwa i sektora akwakultury (Europejski Fundusz Morski i Rybołówstwa); (4) wspieranie prze-
sunięcia w kierunku gospodarki niskowęglowej we wszystkich sektorach gospodarki; (5) promo-
wanie adaptacji do zmian klimatycznych, zabezpieczania przed ryzykiem i zarządzania nim; 
(6) ochranianie środowiska i promowanie efektywności zasobów; (7) promowanie zrównoważo-
nego transportu i usuwanie wąskich gardeł w podstawowej infrastrukturze sieciowej; (8) promo-
wanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej; (9) promowanie integracji społecznej 
i zwalczania bezrobocia; (10) inwestowanie w edukację, umiejętności oraz uczenie się przez 
całe życie; (11) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i sprawnej administracji publicznej. 
Każdy z tych obszarów interwencji ma oczywiście sens. Niestety lista ta jest w dalszym ciągu 
bardzo długa i trudno sobie wyobrazić skuteczne ograniczenie tematyczne interwencji Wspól-
noty w Polsce i innych krajach kierunku konwergencja. Zresztą należy raczej oczekiwać inten-
sywnych prób dopisania kolejnych obszarów – 12., 13. i dalszych. Będzie wtedy można łatwo 
udowodnić, że 90% zakresu EPS w każdym państwie członkowskim, w tym także w Polsce, 
odnosi się do przyjętych obszarów interwencji oraz służy wdrożeniu Strategii Europa 2020. Stąd 
problemem dla Polski stanie się ukształtowanie właściwej proporcji wydatków na te obszary 
tematyczne oraz przede wszystkim zdecydowanie prorozwojowe ukierunkowanie wydatków 
w ramach poszczególnych obszarów. Jeśli się to nie uda, co niestety prawdopodobne, efektyw-
ność wykorzystania środków strukturalnych nadal pozostanie niska.

Wszystko wskazuje na to, że negocjacje nad Kontraktami Partnerskimi będą toczyły się rów-
nolegle z pracami nad programami operacyjnymi. Bardzo istotną zmianą jest brak dokumen-

tu programowego na poziomie krajowym, takiego jak 
Narodowy Plan Rozwoju czy też Narodowe Strategicz-
ne Ramy Odniesienia. Każde państwo członkowskie, 
w tym Polska, powinno wypracować strategię rozwoju 
kraju z własnej inicjatywy z wyraźnym wyprzedzeniem 
w stosunku do procedury operacyjnego programowa-
nia swego uczestnictwa w EPS. W przeciwnym razie 
w znacznej mierze rezygnować będzie z podmiotowo-

ści w sferze polityki rozwoju. Jeśli do końca 2012 r. nie zostanie przyjęty pakiet prawny EPS 
na lata 2014–2020, wówczas przygotowanie odpowiednich dokumentów operacyjnych i ich 
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negocjowanie z Komisją Europejską będzie się odbywać pod olbrzymią presją czasu, kosztem 
ich jakości. I tego niestety należy się obawiać.

W przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wstępnie przyjęto, że 
przynajmniej 50% krajowej alokacji powinno zostać przeznaczone na wymienione wcześniej 
tematyczne cele 1., 3. i 4. oraz nie mniej niż 6% krajowej alokacji na rzecz tematycznego celu 4. 

(wspieranie przesunięcia w kierunku niskowęglowej go-
spodarki we wszystkich sektorach). Kolejnym ogranicze-
niem swobody państw członkowskich w wykorzystaniu 
środków EFRR jest określenie na poziomie 5% minimal-
nego pułapu alokacji tego funduszu dla Zintegrowanych 
Strategii Rozwojowych (Integrated Development Strate-

gies) na rzecz polityki miejskiej. Wreszcie 0,2% środków Funduszu ma zostać przeznaczone na 
innowacyjne akcje podejmowane z inicjatywy Komisji Europejskiej w obszarze trwałego rozwo-
ju miejskiego.

W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) określono, że w każdym kraju człon-
kowskim minimum 20% zasobów tego funduszu zostanie przeznaczonych na cel tematycz-
ny „promowanie integracji społecznej i zwalczenie ubóstwa”. W regionach o niskim poziomie 
rozwoju minimum 60% środków powinno zostać wykorzystanych na cztery priorytety inwe-
stycyjne: (1) promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej, (2) inwestowanie 
w edukację, umiejętności i edukację przez całe życie, (3) promowanie integracji społecznej 
i zwalczanie bezrobocia oraz (4) zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz sprawnej ad-
ministracji publicznej. W ramach EFS przewiduje się dodatkowe ograniczenia swobody alokacji 
w postaci zablokowania 2,5 mld euro na żywność dla osób ubogich, co zostanie rozpisane na 
poszczególne kraje członkowskie.

Oczywiście każdą z tych minimalnych alokacji można 
racjonalnie uzasadnić. Jednak w sumie tworzą one po-
ważne ograniczenie swobody państwa członkowskie-
go odnośnie do kształtowania struktury fi nansowania 
polityki rozwoju, co z pewnością obniży efektywność 
interwencji strukturalnej. W przypadku Polski wyda-
je się, że najbardziej szkodliwe jest ustalenie ścisłego 
podziału środków w ramach dwóch funduszy struktu-
ralnych – EFS oraz EFRR. Spowoduje to względną ob-
fi tość środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i względny defi cyt środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Bardzo głębokie zmiany następujące w kolejnych okresach programowania oznaczają, że pro-
ces uczenia się partnerów, uczestników i benefi cjentów 
co siedem lat rozpoczyna się na bardzo niskim poziomie, 
żeby nie powiedzieć od początku. Wydaje się, że tak 
fundamentalne zmiany, jakie proponowane są w euro-
pejskiej polityce spójności od 2014 r., pociągną za sobą 
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zwiększenie poziomu komplikacji zamiast postulowanego uproszczenia. Najlepszą ilustracją jest 
porównanie rozporządzeń na lata 2007–2013 z projektem na lata 2014–2020. Obowiązujące 
rozporządzenie ogólne liczy 64 strony, proponowane 186 stron; cały pakiet legislacyjny euro-
pejskiej polityki spójności zamyka się obecnie na około 110 stronach, proponowany na kolejny 
okres liczy około 320 stron. Tak właśnie wygląda uproszczenie á la Komisja Europejska. Zadzi-
wiające jest to, jak w warunkach ograniczenia puli środków mamy do czynienia z systematycz-
nym komplikowaniem EPS. 

Niestety rozwój wydarzeń wskazuje, że wszystko w Unii 
Europejskiej zmierza w kierunku większego skomplikowa-
nia, a nie uproszczenia, co wydłuży techniczne procedury 
w końcowej fazie bilateralnych negocjacji Komisji Europej-
skiej i kraju benefi cjenta. A to będzie oznaczać, że środki 
zostaną udostępnione państwom-benefi cjentom ze znacz-
nym opóźnieniem i wykorzystanie ich stanie się jeszcze trudniejsze niż obecnie. 

Podsumowując, część proponowanych zmian w EPS jest korzystna dla kształtowania nowocze-
snej polityki rozwojowej Polsce po 2013 r., jednak większość proponowanych na lata 2014–
–2020 rozwiązań będzie utrudniała wykorzystanie naszego potencjału rozwojowego i efektyw-
ne zagospodarowanie środków, jakie pozyskamy z Unii Europejskiej. Szczególnie kłopotliwa 
okaże się zapewne zmiana zasad kwalifi kowalności VAT w przypadku EFRR i FS, co znacz-
nie ograniczy możliwości wykorzystania środków unĳ nych przez wielu benefi cjentów, w tym 
zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego. 

3.2. Uczestnictwo Polski w Europejskiej Polityce Spójności

Polska jest bardzo aktywnym uczestnikiem dyskusji wokół koncepcji EPS, gdyż lata 2014–2020 
stanowią ostatni wieloletni okres programowania, w którym możemy liczyć na obfi te i zorien-
towane na wszystkie regiony naszego kraju fi nansowanie. Dynamika rozwoju społeczno-gospo-
darczego Polski w nadchodzącym czasie będzie w istotnej mierze zależna od skali dostępnych 
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz od ukierunkowania i efektywności 
ich wydatkowania. Uważamy, że Polska powinna zabiegać w tym zakresie o:

uzyskanie alokacji funduszy strukturalnych na warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych • 
do alokacji zgodnej z algorytmem berlińskim także na lata 2014–2020, czyli kwoty bliskiej 
100 mld euro; 
zachowania poziomu koniecznego współfi nansowania krajowego na dotychczasowym • 
poziomie;
uzyskanie zgody na wielofunduszowość programów operacyjnych, czyli możliwość łączenia • 
w jednym programie wydatków (także na poziomie priorytetów) z różnych funduszy 
europejskich;
uzyskanie możliwości włączenia polityki rozwoju obszarów wiejskich do polityki spójności • 
i tym samym łączenia w programach operacyjnych funduszy strukturalnych z Europejskim 
Funduszem Rolnym Rozwoju Obszarów Wiejskich;
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rzeczywiste uproszczenie całego procesu rozliczania i refundacji środków oraz wymagań • 
i warunków kwalifi kowalności wydatków;
skrócenie czasu analizowania i akceptowania przez Komisję Europejską tzw. dużych • 
projektów (o wartości powyżej 50 mln euro) do trzech miesięcy.

Biorąc to wszystko pod uwagę, widzimy wyraźnie, że kierownictwo polityczne kraju powinno 
– w porozumieniu z innymi państwami, które mogą być w tej dziedzinie naszymi sojusznikami 
– podjąć zdecydowane starania, aby ostatecznie przyjęte w zakresie EPS rozwiązania stwarzały 
dla Polski możliwie najkorzystniejsze warunki włączenia jej instrumentów strukturalnych do re-
alizacji naszej krajowej koncepcji rozwoju. Jednocześnie potrzebne są różnorodne konsekwent-
ne działania po naszej stronie, aby rzeczywiście efektywne wykorzystanie środków unĳ nych 
w następnym okresie programowania okazało się możliwe i jak najbardziej prawdopodobne. 
Poniżej formułujemy listę 10 takich najważniejszych działań.

Znaczące zwiększenie fi nansowania nauki oraz prac badawczo-rozwojowych.1.  Wymaga 
to jednak równocześnie określenia kilku najważniejszych z punktu widzenia rozwoju 
gospodarczego kierunków badawczych i przypisania odpowiednich środków fi nansowych 
w dużej skali.
Kierowanie środków wspierających przedsiębiorstwa na faktycznie innowacyjne 2. 
przedsięwzięcia. To jednak wymaga ustanowienia mechanizmów akceptacji dopuszczalnego 
ryzyka dla fi nansowania projektów innowacyjnych z zakresu B+R. Bez tego osoby 
i instytucje odpowiedzialne za wydawanie środków publicznych nie będą przeznaczać na 
przedsięwzięcia ryzykowne należytego fi nansowania. Jednocześnie konieczne jest wyraźne 
odchodzenie od grantów na rzecz zwrotnych instrumentów fi nansowych. Wsparcie 
dotacyjne należy utrzymać wyłącznie w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej 
i projektów innowacyjnych o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego.
Skuteczna koordynacja realizacji poszczególnych programów i projektów, tak by 3. 
maksymalnie służyły rozwojowi kraju i regionów oraz ekspansji przedsiębiorstw 
krajowych. Nie będzie to możliwe bez przełamania resortowego i sektorowego „okopywania 
się” oraz rozwoju kultury i horyzontalnych sieci współpracy. Niezbędna jest koncentracja 
działań interwencyjnych (mniej obszarów interwencji, ale o wyższych nakładach i wysokich 
efektach w postaci rezultatu i oddziaływania) przy większym zróżnicowaniu terytorialnym 
(rezygnacja z podejścia, że we wszystkich regionach są te same obszary interwencji). Właściwe 
jest preferowanie dużych cywilizacyjnych projektów rozwojowych ukierunkowanych na 
wybrane obszary.
Zwiększenie elastyczności procedur naboru i selekcji projektów4. , tak by dopuścić 
prawdziwie innowacyjne przedsięwzięcia, nawet jeśli okażą się ryzykowne. Procedury 
selekcji powinny w większym stopniu uwzględniać specyfi kę poszczególnych branż, a zasady 
oceny powinny być mniej mechaniczne. W związku z trudnościami interpretacyjnymi należy 
doprecyzować kryterium stopnia innowacyjności rozwiązania (aby jego weryfi kacja stała się 
łatwiejsza) lub zrezygnować z niego na rzecz subiektywnej oceny przez zespoły oceniające 
projekt, przy założeniu, że tworzą je wysokiej klasy eksperci. Przy fi nansowaniu na 
podstawie konkursów powinno nastąpić ograniczenie ilości dokumentacji przygotowywanej 
przez benefi cjenta w ramach wniosku o dofi nansowanie. Dopiero po wstępnej ocenie 
i stwierdzeniu możliwości uzyskania tego dofi nansowania powinny być wymagane bardziej 
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szczegółowe dokumenty. W ten sposób zmniejszeniu ulegną wydatki na przygotowanie 
wniosków dla projektów, które nie mają szansy uzyskania fi nansowania.
Stworzenie mechanizmów zapobiegania powielaniu działań wspierających innowacyj-5. 
ność. Nieefektywnym rozwiązaniem jest funkcjonowanie wielu baz danych (ponad 30) 
zawierających informacje na temat innowacyjnych przedsiębiorstw, technologii, usług i pro-
duktów, ofert technologicznych i zapytań o technologię bądź innych obszarów związanych 
z innowacyjnością. Podobnie nieefektywne jest równoczesne fi nansowanie funkcjonowa-
nia kilku sieci instytucji otoczenia biznesu.
Krytyczne podejście do modnych koncepcji wspierania innowacyjności i realistyczna 6. 
ocena ich możliwego oddziaływania. Szczególnie obrazowym przykładem są tu projekty 
klastrowe, których realizacja polega na organizacji konferencji, szkoleń, tworzeniu stron 
www, druku opracowań zawierających informacje często łatwo i bezpłatnie dostępnych 
w innych źródłach, np. w internecie. Działanie takiego klastra nierzadko kończy się wraz 
z ustaniem fi nansowania publicznego. Innym przykładem są projekty tworzenia sieci 
instytucji otoczenia biznesu – pod taką atrakcyjną etykietką realizowane są zazwyczaj 
projekty polegające na fi nansowaniu działania tych instytucji (fi nansowanie świadczonych 
usług, promocja, szkolenia kadry, inwestycje infrastrukturalne). 
Powiązanie fi nansowanych działań z uwarunkowaniami danego obszaru terytorialnego. 7. 
W najsilniejszych centrach akademickich i badawczych priorytetowe powinno być 
inwestowanie we wzmocnienie współpracy między sferą B+R i biznesem oraz 
budowanie powiązań międzynarodowych, które mogą zapewniać dostęp do najbardziej 
zaawansowanych i innowacyjnych technologii. Regiony słabiej rozwinięte powinny 
skoncentrować się raczej na rozwĳ aniu potencjału naukowego swoich jednostek B+R 
i łączeniu ich w sieć z silnymi centrami. We wszystkich regionach należy zagwarantować 
wsparcie dla biznesu, dostarczając przede wszystkim potrzebnych informacji. 
Zintegrowanie działań realizowanych w ramach różnych programów i fi nansowanych 8. 
z różnych źródeł. W pierwszej kolejności wymaga to zintegrowania badań ewaluacyjnych, 
ponieważ uzgodnienie polityk powinno być poprzedzone zbiorczą ewaluacją ich efektów. 
Nowe programy należy budować w oparciu o rekomendacje z uprzednio przeprowadzonych 
ewaluacji. Separacja projektów „twardych” i „miękkich” nie sprawdziła się w perspektywie 
2007–2013. Absolutnie niezbędne jest doprowadzenie na poziomie regionalnym do 
integracji polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez powierzenie 
samorządowi województwa zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi rozwoju 
obszarów wiejskich.
Kojarzenie (montaż) różnych9.  źródeł fi nansowania poprzez upowszechnienie partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Aby stymulować jego rozwój, w przypadku inwestycji publicznych 
należałoby zwiększyć udział wkładu własnego. Promesa przyznania dofi nansowania na 
przedsięwzięcie innowacyjne powinna być traktowana jako gwarancja bankowa, co często 
w ogóle umożliwia podjęcie działań, które mają zostać wsparte z funduszy europejskich. 
Intensyfi kacji wymaga także uruchamianie kredytów na przedsięwzięcia wysokiego ryzyka 
– obecnie teoretycznie dostępnych, lecz w praktyce niewykorzystywanych. 
Upowszechnianie idei innowacyjności. 10. Innowacyjność powinna być postrzegana znacznie 
szerzej, niż dotychczas – raczej jako postawa społeczna i profi l instytucji niż tylko jako 
zadanie z dziedziny techniki i ekonomii. Kształtowanie postaw innowacyjnych zaczyna się 
w szkole i powinno być wspierane i rozwĳ ane na wszystkich szczeblach zarządzania i we 
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wszelkich działaniach publicznych, nie tylko gospodarczych. Polityka innowacji powinna 
w myśl tej sugestii zostać zastąpiona przez politykę na rzecz innowacyjności7. 

W odniesieniu do powyższych rekomendacji działa zasada najsłabszego ogniwa, oznaczająca, 
że trzeba je wdrożyć wszystkie i równolegle, aby uzyskać nową jakość. Nie wystarczy tylko usu-
nąć antyinnowacyjne przepisy i rozwiązania, aby skutecznie pobudzić innowacyjność i rozwój 
gospodarki.

Za wskazane uważamy odstąpienie od krajowych 
rezerw rozdysponowywanych na podstawie tempa 
absorpcji i wprowadzenie w to miejsce kryteriów 
związanych z efektywnościowym wykorzystaniem 
środków. Potrzebne są natomiast rezerwy gotowe 
do wykorzystania w nadzwyczajnych sytuacjach 
(np. katastrofy naturalne).

Wielkim wyzwaniem w następnym okresie budżeto-
wym będzie zapewnienie krajowego współfi nansowa-
nia w odpowiedniej skali. Dlatego konieczne jest pod-
jęcie takiego programu naprawy fi nansów publicznych, 
którego realizacja umożliwi uwolnienie większej puli 
środków budżetowych na przedsięwzięcia rozwojowe.

W naszym przekonaniu rzetelne przygotowanie i uruchomienie tych działań umożliwi usunię-
cie, a przynajmniej znaczące osłabienie zasadniczych słabości dotychczasowej formuły uczest-
nictwa Polski w EPS. W szczególności zaś przezwyciężenie „kultu absorpcji” w wykorzystaniu 
środków UE, który redukuje wagę kryteriów efektywnościowych i powoduje, że środki unĳ ne 
służą głównie petryfi kowaniu istniejących struktur i ochronie interesów grup je kontrolujących 
zamiast innowacyjności i rozwojowi. 

3.3. Suwerenność w warunkach międzynarodowej 
współzależności i integracji gospodarczej

W świecie rozwĳ a się gorąca dyskusja na temat 
narodowej suwerenności. Jej przebieg i wyniki 
będą miały fundamentalne znaczenie dla przy-
szłej instytucjonalnej obudowy gospodarki ryn-
kowej. W tej dyskusji, także w Polsce, mocno po-
brzmiewa ton rozumienia suwerenności w kate-

7 Przykładem takich działań jest m.in. program INNOVA realizowany w Uniwersytecie Technicznym Katalonii 
(http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/formacion_funcionarios/innova.pdf) – wszyscy pracownicy 
(w tym administracyjni) i studenci są objęci szkoleniami nt. roli innowacji w życiu społecznym i gospodarczym. 
Co więcej, szkoła ta ściśle współpracuje z miastem Barcelona, której sztandarowym przedsięwzięciem jest orga-
nizacja ACTIV (www.barcelonactiva.cat) mająca w swoim programie działań także wspieranie innowacji i innowa-
cyjności.

Wskazane jest odstąpienie 
od krajowych rezerw 
rozdysponowywanych 
na podstawie tempa absorpcji

Absolutyzowanie państwowo-
-narodowego i zero-jedynkowego 
rozumienia suwerenności
jest anachronizmem

Poważnym problemem 
w latach 2014–2020 będzie 

zapewnienie krajowego 
współfi nansowania
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goriach absolutnych, zero-jedynkowych. To jednak we współczesnym świecie podejście zdecy-
dowanie anachroniczne. Nie dlatego, że zaniknęły lub zanikną państwa narodowe, ale dlatego, 
że już dawno funkcjonują one w systemie międzynarodowej współzależności, z której mogłyby 
się wyzwolić tylko za cenę bardzo poważnego ograniczenia swych możliwości rozwojowych. 

Współzależność jest zresztą cechą funkcjonowania wszystkich struktur społecznych, a nie tylko 
państw narodowych. Może ona przybierać różną postać. Na jednym biegunie należy umieścić 

współzależność negatywną, która struktural-
nie ogranicza możliwość autonomicznego 
działania stron. Przypomina to swego rodza-
ju równowagę strachu: strony traktują się za-
sadniczo jako przeciwnicy, którzy mogą się 
wzajemnie zniszczyć, ale świadomie się od 
tego powstrzymują, trwając w paraliżującym 
wzajemnym uścisku i będąc sobie wzajemnie 

niezbędni. Na drugim biegunie znajduje się współzależność pozytywna, która przynosi stronom 
korzyści, choć niekoniecznie równe. Taka współzależność umożliwia uczestnikom podejmowa-
nie nowych działań, otwiera przed nimi kolejne strategiczne możliwości. 

Kluczem do uzyskiwania korzyści w warunkach 
współzależności pozytywnej jest podmiotowość, 
którą trzeba rozumieć jako zdolność do określania 
kierunku własnego rozwoju w korespondencji z roz-
wojem podmiotów współzależnych oraz wywierania 
wpływu na reguły i mechanizmy współzależności. 
Jeśli zatem integrację międzynarodową postrzegamy 
jako dobrowolną i zaawansowaną formę współza-
leżności, to może ona przynosić znaczące korzyści 
tylko tym państwom, które potrafi ą prowadzić wła-
sną politykę rozwoju, zapewniającą im konwergencję strukturalną w relacji do innych państw 
członkowskich, oraz wpływać na proces integracji w taki sposób, aby tę konwergencję czynić 
możliwą. 

Integracja nie oznacza wtedy likwidacji 
państwa narodowego, lecz jego zasad-
nicze zredefi niowanie. Polega ono za-
sadniczo na tym, że narodowe państwo 
członkowskie staje się aktywnym pod-
miotem w systemie wielopoziomowego 
współzarządzania. Państwo nie może 
być suwerenne w sensie absolutnym, 

ale może być suwerenne w sensie relacyjnym: w pewnym zakresie może mniej niż przed in-
tegracją, ale w innych dziedzinach może więcej, tyle że współdziałając z innymi. A to, o ile 
więcej może, zależy od jego podmiotowości, którą kształtuje tak samodzielnie, jak i w relacjach 
z innymi podmiotami. 

Nie ma ucieczki od współzależności 
do niezależności i samostanowienia, 
można jedynie uniknąć pewnych 
form współzależności

Nie ma ucieczki od współzarządzania 
do hierarchii, możliwe jest zastępowanie 
jednych form współzarządzania innymi

Współcześnie suwerenność 
państwa to autonomia, 
podmiotowość i trwała 

powtarzalna międzynarodowa 
współzależność
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Podmiotowość w warunkach międzynaro-
dowej integracyjnej pozytywnej współza-
leżności jest przede wszystkim pochodną 
wewnętrznej siły danego państwa, którą 
czerpie ono z dynamiki krajowej gospodar-
ki, aktywności i kreatywności swych oby-
wateli oraz własnej sprawności i zdolności 
do skutecznego podejmowania przedsię-
wzięć strategiczno-rozwojowych. Takie 
państwo nie musi się obawiać współzależ-
ności, o ile nie jest w międzynarodowych 

relacjach wyłącznie reaktywne, a wykazuje zdolność działań wyprzedzających, prospektyw-
nych, właśnie strategiczno-rozwojowych. Takiej instytucjonalnej zdolności nie może wytworzyć 
samo z siebie, wynika ona z rozbudowanego i utrwalonego partnerstwa wewnętrznego, którego 
jednak nie da się dobrze uformować bez ustanowienia wewnętrznego, krajowego wielopozio-
mowego współzarządzania osadzonego na ustrojowej zasadzie pomocniczości (subsydiarności). 
W warunkach międzynarodowej współzależności podmiotowość może zapewnić sobie tylko 
takie państwo narodowe, które aby być państwem rozwojowym (zdolnym do prowadzenia 
polityki rozwoju), musi być zarazem państwem wspierającym. 

Tradycyjne rozumienie suwerenności mocno wiąże się z pewnym rozumieniem terytorium 
i granic państwa. Są one ściśle wyznaczone i fi zycznie odgrodzone, rozdzielają przestrzeń na 
naszą – wewnętrzną, i nie naszą – zewnętrzną. Takie fi zyczne rozumienie przestrzeni i granic 
współcześnie traci sens. Współzależność oznacza również, że granice w sensie fi zycznym są 
otwierane i znoszone, a jednocześnie pojawia się nowa przestrzeń – wspólna dla współza-
leżnych podmiotów. To przede wszystkim przestrzeń 
dzielonych wartości i komunikacji. Nie może się ona 
wyłonić, jeśli współzależność nie prowadzi do współ-
odpowiedzialności. I w tym znaczeniu podmiotowość 
w warunkach współzależności oznacza przyjęcie od-
powiedzialności i za siebie, i częściowo za innych, 
naszych partnerów oraz za to, co wspólne, czyli przy-
jęcie współodpowiedzialności. Warto zauważyć, że 
odnosi się to nie tylko do poziomu międzynarodowego i globalnego, ale także do poziomu 
krajowego, regionalnego i lokalnego. Tym samym wspólne wartości i współodpowiedzialność 
stanowią fundament wielopoziomowego współzarządzania. Podobnie jak rozważamy dzisiaj 
kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu, tak równie sensownie powinniśmy rozważać 
kwestię społecznej odpowiedzialności (współodpowiedzialności) wszystkich podmiotów, w tym 
państw narodowych. A tego w żaden sposób nie da się czynić na gruncie sztywnych granic i za-
mkniętych terytoriów.

Podsumowując ten rozdział, chcemy stwierdzić, że Unia Europejska nie powinna być dla Pol-
ski tylko punktem odniesienia oraz źródłem dodatkowego zasilania. Powinniśmy uznać w Unii 
strukturę, której jesteśmy składową, i zabiegać w niej o swoją podmiotowość. Po ustrojowej 
zmianie 1989 r. formowaliśmy państwo, przyjmując perspektywę europejską, ale teraz jakby-
śmy ją zagubili. Unĳ na strategia rządu to raczej intuicyjne dostosowywanie się do wydarzeń, 

Nie ma ucieczki od różnorodności 
– tak w wymiarze międzynarodowym, 
jak i narodowym – do jednorodności 
i hegemonii, rozwiązaniem jest 
odpowiednia koordynacja, mediacja 
i arbitraż

Nie ma korzystnej 
współzależności bez 

współodpowiedzialności
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polegające na przyłączaniu się do tego, kto nadaje ton. Widać to wyraźnie w kwestii wejścia 
Polski do strefy euro. Tak naprawdę nie wiadomo, czy nadal traktujemy ten cel poważnie, stra-
tegicznie, czy tylko rozgrywamy go PR-owo.
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4. Nowy model rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski

W tym rozdziale prezentujemy w syntetycznym ujęciu kwestię konieczności formowania w Pol-
sce nowego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, co wynika z naszego przekonania, 
że dotychczasowy model wyczerpuje swoje możliwości, a Polska znajduje się w rozwojowym 
dryfi e. W pierwszym punkcie zamieszczamy ogólniejsze rozważania na temat modelu i polityki 
rozwoju. W kolejnym przedstawiamy koncepcję „dyfuzji kreatywnej” jako właściwej dla Polski 
formuły pobudzania innowacyjności gospodarki. W ostatnim natomiast formułujemy rekomen-
dacje dotyczące prowadzenia w Polsce nowoczesnej polityki rozwoju.

4.1. Model i polityka rozwoju

Modele rozwoju nie są planowane, a raczej odkrywane, co oznacza, że stanowią wypadko-
wą różnych oddziaływań. Po części wynikają z refl eksji, uczenia się, ale także imitowania cu-
dzych rozwiązań. Nie wchodzi w rachubę możliwość faktycznego narzucenia modelu rozwoju 
przez jeden nadrzędny podmiot. Taką próbą była gospodarka planowa, ale w praktyce to, jak 
się rzeczywiście gospodarka rozwĳ ała, z czasem coraz 
bardziej znacząco odbiegało od wyobrażeń i zamierzeń 
centralnego planisty. Państwo może oczywiście opraco-
wać i próbować wdrożyć określoną koncepcję rozwoju 
gospodarki. Nowoczesne państwo tak właśnie najczęściej 
postępuje, ale to nie oznacza, że dysponuje ono w tym 
zakresie nieograniczonym czy nawet bardzo dużym zakresem swobody. Przeciwnie, próbując 
wykreować określony model rozwoju, zawsze działa w określonym kontekście strukturalnym 
i instytucjonalnym, co stwarza określone możliwości, ale zarazem silne ograniczenia. Kształto-
wanie modelu rozwoju zawsze dokonuje się w warunkach niepewności i jest tą niepewnością 
obarczone. Co wynika nie tylko z tego, że jest wynikiem postępowania i oddziaływania wielu 
aktorów o zróżnicowanych interesach, ale także z tego, że mają oni zróżnicowaną wiedzę, czę-
sto o charakterze lokalnym i trudno transferowalną, oraz prowadzą działalność o zróżnicowanej 
skali przestrzennej i czasowej. 

Pojęcie „modelu rozwoju” trudno wpisać w paradygmat neoklasycznej ekonomii. Zakłada on 
bowiem, że gospodarka – pod wpływem działania sił rynkowych – oscyluje wokół jakiegoś 

punktu równowagi: czasami oddala się od niego, 
okresami zbliża. Działanie podmiotów politycznych 
(publicznych), w tym w szczególności państwa, 
może ten proces stymulować lub go zakłócać, ale 
też jest zorientowane na jakiś punkt ekonomicznej 
równowagi. Takie ujęcie pozostaje w sprzeczności 
w rozumieniem rozwoju gospodarczego jako nie-

Modele rozwoju nie są 
planowane, a odkrywane

Kształtowanie modelu rozwoju 
zależy od różnych czynników 
– gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych
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uniknionej, nieprzewidywalnej, nieodwracalnej i nielinearnej zmiany. Jeżeli przyjmuje się to 
rozumienie rozwoju, wówczas pojęcie „modelu rozwoju” wychodzi poza schemat regulacji 
koniunktury i staje się potrzebne i przydatne jako złożony, kompleksowy mechanizm zmiany 
strukturalno-instytucjonalnej w gospodarce. Mechanizm, który nie ma czysto rynkowego ani 
też pozarynkowego charakteru. Jego kompleksowość wynika z tego, że formują go i napędzają 
jego działanie różnego rodzaju podmioty i czynniki – gospodarcze, polityczne, społeczne i kul-
turowe.

Zasadniczy spór dotyczący polityki publicznej w kon-
tekście rozwoju toczy się o to, czy polityka gospodarcza 
ma się koncentrować po stronie makroekonomicznego 
kształtowania popytu, polegać na redystrybucji i wydat-
kach publicznych, co zapewni spłaszczenie, złagodzenie 
cyklu koniunkturalnego i przyczyni się do utrzymywania 
równowagi, czy też na kształtowaniu bodźców mikro-
ekonomicznych po stronie podażowej, aby pobudzać 
restrukturyzację i produktywność, a tym samym zapewniać wysoką konkurencyjność i trwały 
wzrost gospodarczy. 

Polityka strukturalna (podażowa) bazuje na przekonaniu Josepha Schumpetera, że koniunktura 
przychodzi samorzutnie, a tym samym nie można jej wywołać środkami polityki redystrybu-
cyjnej i dochodowej, regulowaniem popytu. Oczywiście da się w ten sposób trochę nakręcić 
lub osłabić koniunkturę, ale to nie czynniki popytowe, lecz czynniki podażowe i dostosowania 

strukturalne decydują o jej wystąpieniu i trwałości. 
Jeśli polityka gospodarcza chce doprowadzić do 
ożywienia gospodarczego, musi przede wszystkim 
odnieść się do strukturalnej konkurencyjności go-
spodarki, jej innowacyjności i produktywności, do 
fundamentów działalności gospodarczej, do przed-

siębiorczości. I to odnieść się poprzez stymulowanie określonych rozwiązań instytucjonalnych 
i mikroekonomicznych bodźców restrukturyzacji (konkurencyjność instytucjonalna). To właśnie 
zbliża politykę strukturalną do polityki rozwoju. Jest ona bowiem zorientowana na dostosowa-
nie i restrukturyzację, na zmianę i rozwój, podczas gdy polityka redystrybucyjna i dochodowa 
– na równowagę i koniunkturę, co oddala ją od polityki rozwoju.

Dla polityki rozwoju kluczowe znaczenie mają charakter i różnorodność otoczenia instytucjo-
nalnego gospodarki, determinujące efektywność adaptacyjną i innowacyjność podmiotów go-
spodarczych. Polityka rozwoju musi bowiem umiejętnie pogodzić domenę rynku i domenę 
publiczną, połączyć rynkową konkurencję i partnerskie zarządzanie publiczne. Nie polega ona 
jednak na scentralizowanym planowaniu go-
spodarczym i odgórnym narzucaniu form i pro-
fi lu gospodarowania. Jeżeli wybitni regionaliści 
dowodzą, że rozwój lokalny czy regionalny 
w decydującej mierze zależy od czynników en-
dogennych, nie zaś egzogennych, to jest jasne, 
że rozwoju w skali lokalnej czy regionalnej nie 

Popytowe i podażowe 
podejście do prowadzenia 

polityki gospodarczej 
wypełniają różne funkcje

Cechy i różnorodność otoczenia 
instytucjonalnego gospodarki 

tworzą fundament polityki rozwoju

Podejście podażowe jest 
kluczowe dla polityki rozwoju
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można centralnie zaprogramować i pobudzić. Można natomiast ustanawiać takie rozwiązania 
instytucjonalne i inicjować takie przedsięwzięcia infrastrukturalne, które umożliwią i ułatwią 
lokalnym czy regionalnym elitom wykorzystanie i pomnożenie dostępnych zasobów.

Skuteczna polityka gospodarcza polega na do-
strzeżeniu, że rozwój społeczno-gospodarczy jest 
konsekwencją procesów zachodzących równolegle 
w wielu skalach czasowo-przestrzennych i że nie da 
się go uchwycić w jednej skali. Skale te zazębiają 
się – często działają w nich bowiem ci sami aktorzy, 
choć w różnych konfi guracjach – są jednak względ-
nie autonomiczne. Państwo, redukując ich autono-
mię w celu programowania rozwoju i sterowania 

nim, w istocie ten rozwój hamuje. Rozsądną reakcją na występowanie wielu i coraz to nowych 
skal aktywności społeczno-gospodarczej nie jest ich blokowanie, lecz odwrotnie – pobudzanie. 
To jednak oznacza, że państwo musi być zdolne do uczestnictwa – zasadniczo na partner-
skich, a nie władczych zasadach – w sieciach koordynacji działań, wyznaczających różne skale 
aktywności. Jednocześnie powinno być w stanie ustalać nadrzędne reguły, które uczestnikom 
tych sieci pozwalają zachować inicjatywę i względną autonomię; bez tego nie wykażą się oni 
innowacyjnością.

Nowoczesna polityka rozwoju powinna się koncentro-
wać przede wszystkim na kwestii systemu dostarczania 
dóbr, podczas gdy dotąd władze publiczne skupiały 
się na systemach regulacji, co ukierunkowuje polity-
kę gospodarczą nie na rozwój, lecz na równowagę 
i koniunkturę. Konstrukcja systemu dostarczania dóbr 
w danej dziedzinie powinna być taka, aby stworzyć 
jednostkom i grupom społecznym możliwie szeroki 
zakres wyboru i sposobów korzystania z tych dóbr – 
między innymi dając im możliwość selekcji wśród różnych ofert dóbr (opcja exit), ale także fak-
tyczny wpływ na to, przez kogo i w jaki sposób są oferowane (opcja voice). Instytucje społeczne 
powinny przy tym kreować również taką możliwość, że obywatele są nie tylko konsumentami 
określonych dóbr, ale generalnie mogą być także ich wytwórcami [Pestoff 1992]. 

Kształtowanie nowoczesnych kompleksowych systemów dostarczania dóbr wymaga znaczą-
cej rewizji spojrzenia na relacje między podstawowymi segmentami aktywności gospodarczej, 
a mianowicie między gospodarstwami domowymi/rodzinami, biznesem, państwem i stowarzy-

szeniami/fundacjami [Anheier 2006, s. 207–208]. Trzeba 
też przyjąć założenie, że w przypadku wielu dóbr żadna 
organizacyjna forma ich dostarczania nie ma trwałej i bez-
względnej przewagi. A zatem dopuszczenie do rywalizacji 
różnych form organizacyjnych dostarczania dóbr oraz for-
mowania się nowych hybrydowych form organizacyjnych 

jest postulatem rozumnym. W ten sposób najpewniej można zagwarantować występowanie 
w gospodarce przedstawionych wcześniej procesów rekombinacji i rekonfi guracji, które wyzna-

Ukierunkowanie polityki 
rozwoju na kształtowanie 
kompleksowego systemu 

dostarczania dóbr

Rozwój społeczno-gospodarczy 
jest konsekwencją procesów 
zachodzących równolegle 
w wielu skalach czasowo-
-przestrzennych 

Potrzebne są otwarte 
i mieszane systemy 
dostarczania dóbr
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czają zmiany strukturalne i warunkują dostosowywanie się modelu rozwoju. Przyjęcie takiego 
podejścia oznacza, że w praktyce systemy dostarczania większości dóbr muszą być systemami 
mieszanymi i otwartymi [Kramer 2006, s. 213]. I tak w coraz większym stopniu dzieje się w kra-
jach wysoko rozwiniętych. 

Kompleksowość nowoczesnych systemów dostarczania dóbr tkwi nie tylko w różnorodności 
form organizacyjnych ich dostarczycieli, ale także w wielości źródeł i mechanizmów ich fi nanso-

wania. Nie chodzi tylko o to, że różne dobra mogą być 
fi nansowane ze środków prywatnych, publicznych lub 
obywatelskich, lecz także o to, że w przypadku tych 
samych dóbr źródła te mogą występować równolegle, 
a czasami wdrażane są mieszane mechanizmy fi nan-
sowania określonych dóbr, np. publiczne-prywatne 

(np. częściowa odpłatność lub opłata ryczałtowa za dostęp do świadczeń medycznych objętych 
zasadniczo fi nansowaniem publicznym). 

Cechą kompleksowych systemów dostarczania dóbr jest także to, że kiedyś bardzo wyraźne 
granice między ich wytwarzaniem i konsumowaniem powoli się zacierają, co odzwierciedla 
coraz powszechniejsze używanie pojęcia „prosumentów” jako tych, którzy jednocześnie wy-
twarzają i konsumują, odnoszone przede wszystkim do dóbr symbolicznych, w tym zwłaszcza 
dóbr kultury czy informacji. Coraz częściej współcześni konsumenci nie nabywają pojedyn-
czych dóbr, lecz wykupują dostęp do zintegrowanych systemów i pakietów użytkowych. Niko-
go obecnie nie dziwi, że komputer, telefon komórkowy czy dekoder jest oferowany za darmo 
lub za symboliczną opłatą, o ile konsument zobowiąże się korzystać z pakietu komplemen-
tarnych usług oferowanych przez dostawcę. 
To zresztą jest szczególnym przejawem innego 
zjawiska charakterystycznego dla współczesnej 
gospodarki, a mianowicie zacierania się granic 
między produkcją i usługami oraz przełamywa-
nia rozdzielenia podaży i popytu. Nowoczesne 
systemy dostarczania dóbr wykorzystują złożo-
ne łańcuchy produkcyjno-usługowe, a jednocześnie aktywnie włączają konsumenta w ich inte-
raktywne kreowanie. Często to właśnie sieć interakcji między wytwórcą i konsumentem dóbr 
tworzy wartość dodaną w gospodarce opartej na wiedzy [Schmid 2000].

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że formowanie kompleksowych systemów dostarczania 
dóbr, a zwłaszcza usług społecznych i dóbr społecznie pożądanych, nie jest możliwe, jeśli nie 

następuje znaczące poszerzenie kryteriów oceny 
(ewaluacji) tych systemów, w tym rewizja spojrze-
nia na kwestię efektywności i odpowiedzialności. 
Szczególnie kryterium efektywności wykorzystania 
zasobów powinno zostać uzupełnione o wytyczne 
dotyczące respektowania stanowiska interesariu-
szy i rzeczywistej odpowiedzialności dostarczycieli 
dóbr wobec nich oraz edukacji i kreatywności spo-
łecznej. Chodzi tu o to, czy działanie dostarczycie-

Zacieranie się granic między 
produkcją i usługami oraz 

wytwarzaniem i konsumpcją

Wielość źródeł fi nansowania 
w nowoczesnych systemach 
dostarczania dóbr

Edukacja i kreatywność 
społeczna warunkiem 
formowania nowoczesnych 
systemów dostarczania dóbr 
i innowacyjności gospodarki
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li dóbr skutecznie wpływa na samowiedzę społeczną oraz sprzyja innowacjom społecznym, 
a tym samym służy trwałemu rozwiązywaniu określonych problemów społecznych [Brown i in. 
2006, s. 260]. Przyjęcie tych kryteriów ewaluacji pozwala dostrzec, że z perspektywy polityki 
rozwoju prowadzonej przez władzę publiczną zdecydowanie lepiej jest wspierać, także fi nan-
sowo, formowanie kompleksowych systemów dostarczania dóbr niż subsydiować konsumpcję 
określonych dóbr. I tak, przykładowo, zamiast dotować produkcję baterii solarnych znacznie 
więcej można osiągnąć, promując energię odnawialną poprzez wspieranie formowania się lo-
kalnych sieci wszechstronnie wspomagających konsumentów zorientowanych na oszczędzanie 
energii [Schmid 2000].

4.2. Kształtowanie nowego podejścia do konkurencyjności
i innowacyjności polskiej gospodarki

Rozważania przedstawione w poprzednim punkcie stanowią podbudowę naszej zasadniczej 
tezy: w Polsce konieczne jest wykształcenie nowego podejścia do konkurencyjności i innowa-
cyjności.

W warstwie retorycznej (dyskursie politycznym, publicystyce, publikacjach naukowych, decy-
zjach administracyjnych itp.) „innowacje” i „innowacyjność” mogą się pojawiać często, a nawet 
powszechnie. Jednak, jak wskazuje doświadczenie, nie musi to prowadzić do zmiany postaw 
społecznych i do kształtowania się kultury innowacji wśród podmiotów gospodarczych lub/oraz 
instytucji określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Niepowodzenia polityk zmierzających do zwiększenia innowacyjności gospodarek krajów 
i regionów słabiej rozwiniętych wynikają z mechanicznego przenoszenia wzorców z regio-
nów o znacznie wyższym poziomie innowacyjności. W tych ostatnich działania prowadzone 
po stronie podaży (a więc zwiększające potencjał naukowo-badawczy, tworzące fi rmy typu 
spin-off, rozwĳ ające zaawansowane parki 
technologiczne itp.) są skuteczne, istnieje 
bowiem w nich gospodarka zgłaszająca 
popyt na produkty nauki. Niska inno-
wacyjność natomiast – oraz często nie-
skuteczna polityka innowacyjna – w re-
gionach słabszych jest najczęściej rezul-
tatem słabego popytu zgłaszanego przez 
miejscowe, głównie małe i średnie fi rmy, 
dominujące w strukturze takich regio-
nów. W krajach i regionach słabiej rozwi-
niętych, których rozwój jest w znacznej mierze pobudzany napływem kapitału zagranicznego, 
relatywnie słaby popyt na produkty miejscowej nauki istnieje wśród dużych fi rm z kapitałem 
zagranicznym, które wykorzystują wyniki badań prowadzonych w macierzystych laboratoriach 
i biurach konstrukcyjnych, zlokalizowanych w wysoko rozwiniętych regionach krajów pocho-
dzenia kapitału [Liagouras 2010].

Przenoszenie rozwiązań w zakresie 
pobudzania innowacyjności z krajów 

i regionów wysoko rozwiniętych 
do słabiej rozwiniętych nie przynosi 

spodziewanych efektów
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Interwencja w regionach słabiej rozwiniętych – a takimi są regiony Polski, poza kilkoma większy-
mi miastami (choć także ich potencjał naukowo-badawczy i innowacyjny nie jest, w skali global-

nej, wysoki) – powinna więc w znacznej mierze 
zostać skierowana na stronę popytową i odnosić 
się do takich sfer, jak wzornictwo, systemy infor-
macji, poprawianie kanałów dystrybucji, marke-
ting, szkolenia zawodowe, szkolenia dotyczące 
jakości itp. [zob. Bukowski 2011]. Interwencja ta 
powinna także zmierzać ku usprawnieniu dzia-
łania administracji, której rutynowe, unikające 
ryzyka postępowanie stanowi jedną z barier po-

prawy innowacyjności. Wsparcie udzielane jednostkom B+R i uczelniom zbyt często sprowa-
dza się do inwestycji w rozbudowę twardej infrastruktury, zamiast skupiać się na poprawie po-
tencjału naukowo-badawczego tych instytucji. Nie ma problemu, gdy tworzone są nowoczesne 
laboratoria lub uruchamiana jest podobnego rodzaju infrastruktura badawcza, znacznie gorzej, 
gdy powstają prestiżowe kubaturowe obiekty administracyjne czy dydaktyczne.

Nie należy zatem jedynie rozważać, co zrobić, 
aby przedsiębiorstwa same z siebie stały się bar-
dziej innowacyjne. Istotne jest natomiast to, aby 
tworzyć w poszczególnych polskich regionach 
i w skali kraju takie warunki strukturalne i in-
stytucjonalne, aby przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
średnie i duże, wykazywały zainteresowanie, 
mogły i potrafi ły wnosić kreatywny wkład do 
importowanych i imitowanych rozwiązań. Inno-
wacyjne MŚP lepiej funkcjonują w sąsiedztwie skupień dużych fi rm i wyposażonych w labora-
toria oraz kształcących dobrą kadrę uczelni. 

W naszym rozumieniu dla rozwoju Polski zasadniczą kwestią jest przełamanie dominującego 
modelu „dyfuzji naśladowczej” i stopniowe kształtowanie innego modelu innowacyjności, okre-
ślanego jako „dyfuzja kreatywna”. Dominacja modelu „dyfuzji naśladowczej” jest charaktery-
styczna dla nowych środkowo-europejskich państw członkowskich i typowa dla państw rozwi-
jających się. I to wyraźnie różni je od większości „starych” państw UE (zob. rysunek 10 i 11).

Bez popytu krajowych 
przedsiębiorstw na innowacyjne 
rozwiązania fi nansowanie 
ośrodków i prac badawczo-
-rozwojowych niewiele da
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RYSUNEK 10.

Wydatki na nabycie maszyn, urządzeń i oprogramowania oraz innej wiedzy zewnętrznej w relacji 
do obrotów (w %) w 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Przedsiębiorcy w krajach o większym zaawanso-
waniu technologicznym mają relatywnie mniej-
szą skłonność do nabywania maszyn i urządzeń, 
a większą do samodzielnego wytwarzania wie-
dzy technologicznej. Większość wydatków in-
nowacyjnych w krajach słabiej rozwiniętych to 
inwestycje rzeczowe, a więc transfer technologii 
ucieleśnionych w nabywanych maszynach i urzą-
dzeniach. 

 

Dla krajów naszego regionu 
typowy jest model
„dyfuzji naśladowczej” 
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RYSUNEK 11.

Udział poszczególnych rodzajów wydatków innowacyjnych w wydatkach innowacyjnych ogółem
w wybranych krajach biorących udział w badaniach CIS 2008 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat (wyniki CIS 2008),
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

W pewnym momencie, kiedy liczba dostępnych technologii w kraju doganiającym zbliża się do 
liczby technologii, którą dysponuje lider, koszty imitacji (oraz kompetencje technologiczne) stają 
się na tyle wysokie, że tańsze (i łatwiejsze) okazuje się samodzielne wypracowanie technologii, 
dostosowanej do warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa [Barro, Sala-i-Martin 1997].

Częste wyjaśnianie niskiej intensywności badawczej czy też niepodejmowania współpracy 
badawczej brakiem świadomości polskich przedsiębiorców co do korzyści z tego płynących 

jest tyleż popularne, co nieprzekonujące. Prze-
czy temu istotne zwiększenie w Polsce w ostat-
nim dziesięcioleciu poziomu wydajności pracy 
w stosunku do innych gospodarek unĳ nych. Na 
rysunku 12 przedstawiamy poziom wydajności 
pracy mierzony poziomem produktu krajowego 
(według parytetu siły nabywczej) na jednego za-
trudnionego oraz na roboczogodzinę w relacji do 

średniej UE 27. O ile produkt jednego polskiego zatrudnionego w 2000 r. osiągał ponad połowę 
wartości tego, co wytwarzał przeciętny (zatrudniony) Europejczyk, o tyle w 2010 r. było to już 

Wzrost produktywności 
i wydajności pracy jest 
w Polsce szybszy niż w krajach 
zachodnioeuropejskich
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prawie 2/3. Jednocześnie, jako że polscy pracownicy pracowali dłużej niż ich koledzy z Zacho-
du, wydajność na roboczogodzinę była nieco niższa i stanowiła 45% średniej UE w 2000 r. oraz 
53% w 2010 r.

RYSUNEK 12.

Wydajność pracy w Polsce i Unii Europejskiej (UE 27 = 100) w latach 2000–2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Trzeba jednak dostrzec także to, że poziom wydajności pracy w 2000 r. był w Polsce nieco niż-
szy niż w pozostałych krajach wyszehradzkich i wyższy niż w państwach bałtyckich oraz Bułgarii 
i Rumunii. Natomiast w kolejnych latach przyrost produktu na roboczogodzinę nie tylko okazał 
się wolniejszy niż u naszych południowych sąsiadów, ale w połowie dekady wyprzedzili nas pod 
tym względem Estończycy i Litwini (zob. rysunek 13). 
Dopiero rok 2009 odwrócił nieco ten trend i to nie 
dzięki nadzwyczajnemu przyrostowi polskiego PKB 
w owym roku, ale przez ujemny wzrost gospodarczy 
w większości państw UE, w wyniku czego średnia, do 
której porównywana była wydajność pracy w Polsce 
obniżyła się. Zważywszy na fakt, że przyczyny tej re-
latywnej poprawy naszej pozycji nie mają podstaw 
strukturalnych, powinniśmy się spodziewać, iż tempo wzrostu produktywności wróci z czasem 
w swoje koleiny. To oznaczałoby, że polska gospodarka będzie skracała dystans do gospodarek 
zachodnioeuropejskich, ale wolniej niż inne gospodarki porównywalne z naszą. 

W wielu krajach o potencjale 
porównywalnym z naszym 
przyrost wydajności pracy 

jest jednak szybszy
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RYSUNEK 13.

Wydajność pracy na jedną roboczogodzinę w wybranych krajach akcesyjnych w latach 2000–2010
(UE 27 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Inne kraje o podobnym poziomie rozwoju ce-
chowały się podobnym modelem innowacyj-
ności, dla którego charakterystyczne są niskie 
nakłady B+R, ale wysokie wydatki na kupno 
maszyn i urządzeń, służących m.in. do trans-
feru nowoczesnych technologii. Jednak obser-
wowane w Polsce, w porównaniu do sąsiednich 
państw doganiających, relatywne spowolnienie 
wzrostu produktywności, niższa skłonność do 

inwestowania oraz mniejszy udział wpływów ze sprzedaży nowych produktów świadczy o niż-
szej innowacyjności polskiej gospodarki i szybszym wyczerpywaniu się w Polsce modelu „dy-

Dalsze szybkie skracanie
dystansu rozwojowego
do krajów zachodnioeuropejskich 
nie będzie możliwe w modelu
„dyfuzji naśladowczej”
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fuzji naśladowczej”. Dalsze zmniejszanie luki technologicznej będzie możliwe, jeżeli stworzymy 
warunki pozwalające fi rmom przełożyć wiedzę na efekty gospodarcze.

Przedsiębiorstwa wykorzystują środki unĳ ne do uzy-
skiwania wsparcia dla inwestycji w maszyny i urzą-
dzenia umożliwiające im rozwój produkcji w oparciu 
o absorpcję istniejących technologii, bez ich kreatyw-
nego rozwĳ ania. W 2010 r. inwestowały w B+R mniej-
szy odsetek swoich obrotów niż 10 lat wcześniej, co 
z czasem musi się odbić na ich zdolności do między-
narodowego konkurowania. Z drugiej strony w Polsce 
istnieje potencjał w zakresie rozwoju nowoczesnych 
technologii. Świetnie rozwĳ ający się sektor produkcji 
gier komputerowych jest jednym z tego przykładów. 

Przyspieszenie formowania się w Polsce mode-
lu „dyfuzji kreatywnej” jest uzasadnione także 
tym, że po wyjściu gospodarki globalnej z obec-
nego kryzysu większe szanse na uzyskanie sil-
niejszej pozycji w dostępie do kapitału i kluczo-

wych zasobów będą miały te gospodarki, które zaoferują swoim innowatorom bezpieczniejsze 
i przyjaźniejsze otoczenie administracyjne, regulacyjne i prawne. 

Co prawda, polska gospodarka rozwĳ a się nieźle, adaptując rozwiązania wypracowywane 
w krajach wyżej rozwiniętych, co nie stanowi wielkiego problemu jeszcze teraz, ale będzie 
stanowiło w sytuacji wytracania przewag konkuren-
cyjnych, związanej z wyczerpywaniem się możliwości 
rozwĳ ania przez naśladownictwo i montaż. O tym 
trzeba głośno mówić, bo sygnałów ostrzegawczych, 
choć nie alarmowych, jest aż nadto. Należy je odczy-
tać i podjąć wyprzedzające działania, kiedy jeszcze 
rośnie eksport, produkcja przemysłowa, konsumpcja czy wydajność pracy; gdy obserwujemy 
pewien impuls związany z poprawą infrastruktury w miarę kończenia kolejnych inwestycji; gdy 
jeszcze nie dały o sobie znać efekty opóźnień w zakresie odnowy i rozbudowy mocy i infra-
struktury energetycznej; gdy jest jeszcze szansa na utrzymanie w ryzach defi cytu budżetowego 
i obniżenie do tolerowanego rozmiaru zadłużenia sektora fi nansów publicznych; gdy na rynek 
pracy dopływa wciąż jeszcze, choć stale słabnący, strumień wykształconej (niezależnie od defi -
cytów tego wykształcenia) młodzieży. 

Proces doganiania ma więc naturalnie samoogra-
niczenia, ponieważ im bliżej poziomu lidera, 
tym wolniej rośnie wydajność. Spożytkowanie 
potencjału innowacyjno-rozwojowego państwa 
słabiej rozwiniętego i kontynuowanie skracania 

dystansu do liderów zależy od trzech grup czynników: (1) drożności kanałów dyfuzji wiedzy 
(np. handel, korporacje międzynarodowe); (2) uwarunkowań zmian strukturalnych (struktura 

Konieczne staje się kształtowanie 
modelu „dyfuzji kreatywnej”

Proces doganiania ma naturalnie 
samoograniczenia 
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zatrudnienia, odpowiednie rezerwy siły roboczej, instytucjonalne determinanty procesów do-
stosowawczych); (3) polityki makroekonomicznej odpowiedniej dla inwestowania i wzrostu po-
pytu efektywnego [Abramovitz 1986].

Polityka rozwoju, szczególnie w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, musi 
tę złożoność czynników uwzględniać. Działalność gospodarcza silnie i w coraz większym 
stopniu uzależniona jest także od możliwości szybkiego przekazywania informacji. Zdolność 

przedsiębiorstw do uzyskania i użycia wszystkich 
niezbędnych parametrów transakcji jest kluczowa 
dla ich konkurencyjności. W sytuacji powszechnie 
podnoszonej słabości infrastrukturalnej Polski trzeba 
wzmocnić dwa obszary komunikowania się na odle-
głość: telefonię i wykorzystanie internetu.

Równocześnie należy ułatwiać przemiany małych fi rm w duże, dbając między innymi o do-
stępność wysokiej jakości studiów menedżerskich oraz ułatwiając rozwój oparty na aporcie 
patentów i know-how. Zapewne świadomość wysokiej kosztochłonności procesu patentowania 
doprowadzi do zmian w tej kwestii w Unii Europejskiej. Polska powinna aktywnie uczestniczyć 
w tym procesie, a także zbudować krajowy system ochrony patentowej i wsparcia w tym ob-
szarze, ułatwiający postępowanie krajowym podmiotom. 
Przemyślenia wymaga również zakres ochrony patento-
wej, który powinien być zharmonizowany z przyjętym 
w konkurencyjnych pod tym względem gospodarkach. 
Należy dążyć do tego, aby patentujący nie byli obciążeni 
wysokimi kosztami postępowania, a refundacja kosztów nie odbywała się w trybie projektów, 
co zakłada np. program „Patent Plus”. Obecnie w przypadku wniesienia w postaci aportu do 
spółki kapitałowej praw patentowych czy know-how konieczne jest natychmiastowe odpro-
wadzenie podatku dochodowego niezależnie od tego, czy innowacja przynosi spodziewane 
dochody. Na uczelniach publicznych natrafi a to na dodatkowe przeszkody w postaci braku 
środków na takie podatki. 

Nie wszystkie ośrodki są w stanie zapewnić jednakowy poziom kształcenia kadr badawczych, 
inżynierskich i analitycznych. Należy wyraźnie zwiększyć nakłady na ośrodki wiodące w tej 
dziedzinie. Powinny to być całe uczelnie, a jeszcze lepiej – w związku z odziedziczoną specja-

lizacją – ich terytorialnie skoncentrowane konsorcja, które 
opracują programy rozwoju edukacji wysokiej klasy kadr. 
Takich konsorcjów może być trzy do pięciu, ukształtowa-
nych także w oparciu o analizę preferencji co do miej-
sca studiowania wśród uczniów osiągających najlepsze 
wyniki w szkołach średnich i uzdolnionych kandydatów 

z krajów sąsiadujących. Przy wyborze realizatorów należy kierować się potencjałem badaw-
czym, udokumentowanymi osiągnięciami i jakością oferty, a nie kryterium ceny lub zasadami 
równościowego podziału. Wsparcie innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw powinno być 
silnie ukierunkowane na lokowanie w Polsce centrów badań i rozwoju, rozwĳ anie działów B+R 
w przedsiębiorstwach mających centrale decyzyjne w kraju oraz wspieranie badań zlecanych 
krajowym ośrodkom naukowym. Dla rozwoju ośrodków naukowo-badawczych i powiązania 

Przedsiębiorstwa potrzebują 
nowoczesnej infrastruktury 
teleinformatycznej

Koncepcja wiodących 
krajowych ośrodków 
badawczych jest słuszna

Potrzebne są też zmiany 
w systemie podatkowym
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ich z potrzebami praktyki ważne jest też to, aby lokować wyspecjalizowane agendy państwowe, 
zwłaszcza te związane z analitycznym i programowym wsparciem procesów rządzenia, w wio-
dących centrach naukowych.

W przypadku zamówień publicznych dotyczących badań, rozwoju nowych rozwiązań i wiedzy 
eksperckiej należy stosować procedury obliczone na maksymalizację efektu przy założonych 
kosztach, a nie minimalizację kosztów przy założonych efektach. Oba podejścia stanowią re-
alizację zasady gospodarności, jednak mają odmienne 
konsekwencje. Zasada oszczędności lepiej sprawdza się 
w przypadku zadań powtarzalnych, o dobrze zdefi nio-
wanych planowanych efektach. Zasada maksymalizacji 
efektu natomiast lepiej sprawdza się w sytuacji, gdy ocze-
kuje się nowości po stronie efektów, w związku z czym 
nie mogą być one precyzyjnie zdefi niowane. Dostarcza-
nie wiedzy i innowacyjnych rozwiązań niewątpliwie należy do tej drugiej grupy. Prawo zamó-
wień publicznych, a zwłaszcza sposób jego stosowania wynikający z przyzwyczajenia, nie jest 
dostosowane do korzystania z tego drugiego podejścia. Należy eliminować praktyki polegają-
ce na zdobywaniu zamówień przez organizacje niedysponujące własnym potencjałem, które 
następnie „wypłukują” zasoby ludzkie z ośrodków naukowych, nie budując trwałych struktur, 
za to osłabiając istniejące. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie kształtowanie warunków 
zamówień publicznych oraz organizację konkursów i przetargów zamkniętych, w których o za-
mówienia konkurować mogą tylko jednostki badawcze o zweryfi kowanym potencjale. 

Infrastruktura szkół powinna zostać zmodernizowana w taki sposób, by mogły one połączyć 
funkcje opiekuńcze (możliwość pozostawania małoletnich dzieci w szkole w czasie pracy ro-
dziców) z edukacyjnymi, co będzie sprzyjać wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. Mia-
rą sukcesu powinno być spontaniczne zmniejszenie zakresu korzystania z korepetycji i innych 
form kształcenia pozaszkolnego dzięki prawidłowej ofercie szkoły. Potrzebna jest sieć wysokiej 
jakości szkół ponadgimnazjalnych o profi lu zawodowym (kształcących wykwalifi kowanych pra-

cowników i techników), przygotowujących do pracy z no-
woczesnymi technologiami w produkcji i usługach, a jed-
nocześnie otwierających drogę do dalszego kształcenia. 
W szkołach o profi lu ogólnym wskazane jest natomiast 
wprowadzenie przygotowania politechnicznego, związa-
nego ze znajomością i wykorzystaniem najnowszych tech-

nologii oraz zmodernizowanie nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych. Znacznie większy 
nacisk trzeba położyć na kształcenie w zakresie projektowania rozwiązań i działania w zespo-
łach projektowych budowanych dla rozwiązania problemów i osiągania celów. Takie nastawie-
nie powinno być obecne na wszystkich poziomach kształcenia. Do tego musi dojść umiejętność 
pracy zespołowej z kierowaniem pracą zespołu włącznie. Niezbędna będzie również wielo-
wątkowa współpraca między szkołami i uczelniami wyższymi a pracodawcami, w szczególno-
ści uruchamiana przez programy wsparcia dla rzetelnych praktyk zawodowych, nowoczesnego 
kształcenia dualnego i konsultowania programów nauczania. 

Polska szkoła potrzebuje 
szeregu zdecydowanych 
i nowatorskich zmian

Barierą rozwoju ośrodków 
badawczych jest system 
zamówień publicznych
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4.3. Nowe podejście do prowadzenia polityki rozwoju w Polsce

W naszym przekonaniu Polska znalazła się w punkcie zwrotnym. Teraz trzeba rozstrzygać, 
w którym kierunku zmierzać. Od tego wyboru zależy, czy Polska będzie w stanie nadal względ-
nie dynamicznie się rozwĳ ać, czy też popadnie w stagnację, broniąc w najlepszym wypadku 

osiągniętego poziomu rozwoju. Tę myśl można z ła-
twością wyczytać z kolejnych raportów strategicz-
nych opracowanych przez zespół kierowany przez 
Michała Boniego. Są w nich silnie akcentowane 

czynniki instytucjonalne i konieczność rekonstrukcji interwencji publicznych. Ostatni z tych ra-
portów Polska 2030: trzecia fala nowoczesności zarysowuje koncepcję „impetu cyfrowego” jako 
skoku przez fazę rozwoju opartego na B+R w dziedzinie przemysłowej bezpośrednio do fazy 
przemysłów bazujących na internecie oraz tworzeniu i przetwarzaniu informacji.

Choć jest to koncepcja bardzo śmiała, to paradoksalnie zdaje się znajdować lepsze oparcie 
w zarysowujących się mocnych stronach polskiego kapitału ludzkiego – rosnącej popularności 
i dobrym poziomie kształcenia na kierunkach informatycz-
nych i pokrewnych. Oczywiście, taki skok nie obędzie się 
bez napięć i problemów społecznych, ale niewykluczone, 
że rozwój napędzany przez tworzenie i przetwarzanie in-
formacji i treści przekazów może się stać istotną szansą. Ta 
wizja będzie się ścierała z presją gospodarki surowcowo-produkcyjnej (z nowym impulsem ze 
strony gazu łupkowego) oraz przez jakiś czas z rozwiniętym frontem prac budowlano-konstruk-
cyjnych, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury.

Koncepcja „impetu cyfrowego” jest w naszej ocenie trafna, gdyż kluczowym zadaniem w ciągu 
następnej dekady będzie skuteczne przeprowadzenie cyfryzacji administracji. Oznacza to ko-

nieczność połączenia wszystkich systemów istniejących 
w administracji publicznej, aby zdjąć z przedsiębiorców 
i obywateli obowiązek gromadzenia i dostarczania dzie-
siątek milionów zaświadczeń. Jednocześnie niezbędne 

jest stworzenie odpowiednich warunków do budowania infrastruktury dostępu do szerokopa-
smowego internetu, także poza wielkimi miastami. To pozwoli także na wyrównywanie szans 
mieszkańców biedniejszych regionów. 

Chociaż oceniamy pozytywnie poszczególne pro-
pozycje zawarte w serii raportów Polska 2030, 
uważamy, że nie są one wystarczające, aby dopro-
wadzić do wykształcenia nowego modelu rozwoju 
społeczno-gospodarczego naszego kraju. Tym bar-
dziej że pomiędzy zawartością tych inspirujących 
raportów a funkcjonowaniem państwa, prowadze-
niem polityk publicznych i podejmowaniem przez 
administrację publiczną praktycznych działań nie 
widzimy rzeczywistego przełożenia. 

Polska w punkcie zwrotnym

Pobudzić impet cyfrowy

Ważniejsza cyfryzacja
niż surowce

Nie ma przełożenia
między nowatorskimi 

koncepcjami rozwojowymi 
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Aby wyjść z rozwojowego dryfu, należy doprowadzić do ukształtowania się nowego modelu 
rozwoju Polski. Pierwszym krokiem w tym kierunku musi być przyjęcie przez elitę politycz-
ną, że strategiczne rządzenie jest procesem uczenia się i kumulatywnego wytwarzania wiedzy 

społecznej, służącej wspieraniu procesów rozwojowych 
opartych na eksperymencie, przedsiębiorczości, kre-
atywności i innowacyjności. A rozwój to zmiana społecz-
na, będąca rezultatem rekombinacji zasobów i rekonfi -
guracji struktur, jako twórczego sposobu integrowania 
wielu zróżnicowanych, a zarazem komplementarnych 

względem siebie zasobów rozwojowych pozostających we władaniu różnych podmiotów spo-
łecznych. Kluczowe jest też, by przywódcy zrozumieli, że przyjmowanie strategii rozwoju nie 
oznacza tylko wyznaczenia pozytywnych celów, ale także określenie, czego nie należy fi nanso-
wać ze środków publicznych i jak nie fi nansować.

Ostatecznym wyrazem innowacyjności gospodarki jest jej 
międzynarodowa konkurencyjność. Współcześnie nie moż-
na odzyskać, utrzymać czy wzmocnić konkurencyjności bez 
pobudzenia innowacyjności. Przy czym siła zależności mię-
dzy innowacyjnością i konkurencyjnością gospodarki jest 
pochodną przedsiębiorczości. Aby więc tę zależność utrzy-
mać i nasilić, koniecznie trzeba kreować sprzyjające warunki 
dla przedsiębiorczości. A jak wskazywaliśmy w pierwszej części raportu, powołując się na uzna-
ne międzynarodowe rankingi, te warunki w Polsce nie są jeszcze wystarczająco dobre. 

Przy tym błędnie uważa się, że liczy się jedynie swoboda prowadzenia działalności gospodar-
czej, że wystarczy nie przeszkadzać, aby przedsiębiorczość kwitła. Tak jednak nie jest. Oczywi-

ście fundamentem przedsiębiorczości jest indywidualna 
inicjatywa i zaradność. Tego akurat Polakom nie brakuje. 
Gdy się nie krępuje przedsiębiorczości gąszczem prze-
pisów i administracyjnych procedur, szybko dynamizuje 
ona gospodarkę. Tylko że pod tym względem jest już 
w Polsce znacznie gorzej. Mimo kolejnych deregulacyj-

nych politycznych zapowiedzi i urzędowych starań, biurokratyczne ograniczenia działalności 
gospodarczej nie znikają. Symbolem naszych niepowodzeń w tym zakresie jest właściwie wciąż 
umykająca wizja „jednego okienka”, w którym można szybko zarejestrować fi rmę. 

Niekrępowanie przedsiębiorczości pozwoli jednak tylko na 
to, aby relatywnie w dużej ilości rodziły się nowe przedsię-
wzięcia i przedsiębiorstwa. Po to, aby mogły one urosnąć i, 
startując z poziomu mikro, mogły uzyskać – w odpowiednio 
wysokiej liczbie – z czasem małą i średnią skalę, potrzeba 
znacznie więcej. Tu liczą się pozytywne publiczne działania, 
skutecznie zorientowane na to, aby bardzo małym pozwo-
lić urosnąć i wspomóc ich w tym. Te działania mieszczą się 
w szczególności w polu polityki strukturalnej i rozstrzygają o tym, czy krajowe przedsiębiorstwa 
będą miały na przykład dostęp do nowoczesnej infrastruktury, relatywnie tanich mediów ener-

Podmiotowość rozwojowa 
jest funkcją przywództwa 
politycznego

Wciąż umykająca wizja 
„jednego okienka”

Trzeba faktycznie 
poprawić warunki dla 

przedsiębiorczości

Ważny jest nie tylko 
indywidualny, ale także 

strukturalny wymiar 
przedsiębiorczości
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getycznych, kapitału ludzkiego i fi nansowego oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. Dopie-
ro połączenie dobrych warunków instytucjonalnych i strukturalnych z indywidualną inicjatywą 
daje silny napęd przedsiębiorczości i stymuluje innowacyjność przedsiębiorstw. Niestety rów-
nież w przypadku warunków strukturalnych nie mamy się szczególnie czym chwalić. 

Zakłócające dla przyszłego rozwoju gospodarczego może okazać się też środowisko podwyż-
szonej infl acji, która – jak się wydaje – w kolejnych latach może być wyższa od przeciętnego 
poziomu z okresu poprzedniej dekady. Gdyby się tak stało, to utrwalą się wyższe od obecnych 

oczekiwania infl acyjne, co będzie utrudniało kalkulację 
ekonomiczną i prowadzenie działalności w dłuższym od 
bieżącego horyzoncie czasowym. Ujawni się przy tym pre-
sja na wzrost płac, indeksowanie wydatków i świadczeń. 
Co jednak ważniejsze, aby ograniczać poziom i upor-

czywość infl acji, Rada Polityki Pieniężnej będzie zmuszona raczej podnosić stopy procentowe. 
W każdym razie wydaje się mało prawdopodobne, aby możliwe było w tej sytuacji znaczące 
obniżenie stóp i prowadzenie ekspansywnej polityki pieniężnej, co przy obniżeniu ceny pienią-
dza i kredytu ułatwiałoby przedsiębiorstwom inwestowanie i pobudzało wzrost gospodarczy. 

Nadchodzące lata wydają się być okresem zacie-
śniania polityki budżetowej oraz, w mniejszej skali, 
zacieśniania polityki pieniężnej. W każdym razie nie 
istnieje raczej szansa na poluzowanie tych polityk. Za-
tem utrzymanie polskiej gospodarki na ścieżce wzro-
stu zbliżonego do potencjalnego (około 4% wzrostu 
PKB rocznie) będzie możliwe tylko za sprawą wyższej 
efektywności, czego nie da się uzyskać bez innowa-
cyjności. Nie będzie można dalej w takiej skali jak 
dotychczas fi nansować wzrostu polskiej gospodarki długiem. W tym celu konieczne stanie się 
wyraźne powiększenie poziomu krajowych oszczędności. Tym bardziej, że nie wydaje się, aby 
do Polski mogły dalej napływać bezpośrednie inwestycje zagraniczne w takiej skali jak przez 
ostatnie kilkanaście lat.

Polska ciągle jeszcze dysponuje dużym potencjałem demografi cznym, dużymi zasobami młodej 
pracy, relatywnie bardzo liczebnymi rocznikami uro-
dzonych w latach 70. i do połowy lat 80., które weszły 
w okres aktywności zawodowej w ostatnich kilkunastu 
latach. Wraz z awansem edukacyjnym znaczny odse-
tek młodzieży zasila ośrodki akademickie – co prawda 
sprzyja to dywergencji regionalnej, ale wzmacnia jednak 
obszary metropolitalne. I wykorzystanie tego potencja-
łu, zwłaszcza pod kątem kreatywności i innowacyjno-
ści, jest naszą wielką rozwojową szansą.

Podjęcie wysiłku dla stworzenia lepszych warunków dla przedsiębiorczości jest niezbędne, ale 
nie może być uznane za wystarczające. Dotychczasowy model naszego rozwoju określany jest 
coraz częściej trafnie jako „molekularny model rozwoju”, który charakteryzują: (1) rozkwit sfery 

Wymagające środowisko 
makroekonomiczne

Potencjał innowacyjności 
tworzą w Polsce przede 
wszystkim zasoby młodej 
pracy, przedsiębiorczość
oraz obszary 
metropolitalne

W okresie niskiego wzrostu 
w skali globalnej liczy się 

efektywność, wynikająca ze 
strukturalnych

cech gospodarki 
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prywatnej, (2) rozrost i degeneracja sfery państwowej oraz (3) 
osłabienie i zastój sfery obywatelskiej. Tym samym model ten 
oceniamy jako jednowymiarowy, bo polegający na wykorzy-
staniu potencjału rozwojowego zasadniczo tylko jednej sfery 
życia społecznego, przy zaniedbywaniu potencjału dwóch po-
zostałych sfer.

Przyjęcie tej diagnozy musi oznaczać przy-
znanie, że dla kształtowania nowego wie-
lowymiarowego modelu życia społeczne-
go niezbędna jest także rewitalizacja sfery 
obywatelskiej, tu rozumianej przez nas jako 
przestrzeń publiczna, którą współtworzą 
struktury i działania ulokowane w trzech 
wymiarach, defi niowanych następująco:

Wymiar materialny (fi zyczny) – to organizacyjno-techniczna infrastruktura dyskursu i zbio-1. 
rowego współdziałania obywateli.
Wymiar instytucjonalny – to zespół wartości, norm i reguł, którymi kierują się obywatele 2. 
działający w przestrzeni publicznej.
Wymiar komunikacyjny – to zespół rozmaitych środków i form komunikowania się obywateli 3. 
i prowadzenia społecznego (obywatelskiego) dialogu. Część tego wymiaru przestrzeni 
publicznej stanowi przestrzeń wirtualna, umożliwiająca dzięki nowoczesnym technologiom 
szybkie i masowe komunikowanie się na odległość.

Bez ukształtowania się i rewitalizacji obywatelskiej przestrzeni publicznej i adaptacyjno-ro-
zwojowego kapitału społecznego, który ją animuje, będziemy napotykać coraz poważniejsze 
trudności w formowaniu złożonych systemów techniczno-
społecznych, takich jak systemy gospodarki wodnej czy 
lokalne systemy energetyczne efektywnie wykorzystujące 
odnawialne źródła energii. Będziemy przeżywać narastają-
ce kłopoty z modernizacją kluczowych domen świadcze-
nia podstawowych usług, takich jak edukacja, szkolnictwo 
wyższe, kultura czy opieka zdrowotna, a tym samym nie będziemy w stanie podnosić poziomu 
kapitału społecznego. Co w połączeniu z szybko zachodzącymi niekorzystnymi zmianami de-
mografi cznymi, oznaczającymi radykalne starzenie się społeczeństwa, spowoduje wygaszenie 
dynamiki rozwojowej.

Osłabienie, a nawet paraliż obywatelskiej sfery publicz-
nej powoduje przede wszystkim postępująca partyjna 
kolonizacja struktur państwa. Powstrzymanie tego pro-
cesu jest możliwe, o ile w domenie państwa wyraźniej 
rozróżni się sferę rywalizacji międzypartyjnej, której 

emanacją jest demokracja parlamentarna, oraz sferę niezależnych od partii politycznych pod-
miotów władzy publicznej. Przykładem mogą tu być: bank centralny, rozmaite urzędy regulacji 
i nadzoru czy sądy. Mają one, na ogół, konstytucyjnie zapewnioną niezależność, ale w praktyce 

Kiedy przestajemy cenić to, 
co publiczne, to przestajemy też cenić 
porządek prawny i ład społeczny wyżej 
niż siłę [Judt 2011, s. 121]

Dość partyjnej kolonizacji 
przestrzeni publicznej

Wielostronny model
rozwoju Polski

Brakuje adaptacyjno-
-rozwojowego kapitału 

społecznego
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bywa różnie. I właśnie rzecz w tym, aby zasada niezależności takich podmiotów była bez-
względnie przestrzegana. 

Drugi istotny kierunek działania na rzecz odbudowy 
i rewitalizacji obywatelskiej przestrzeni publicznej to 
stworzenie materialnej infrastruktury dla funkcjono-
wania wcześniej wskazanych instytucji, które w tej 
przestrzeni powinny występować. Co musi stać się 
ważnym zadaniem administracji publicznej wszyst-
kich poziomów. 

Za elementarne składniki infrastruktury przestrzeni publicznej uznajemy:
mediateki, nowoczesne multimedialne centra informacji;• 
centra inicjatyw obywatelskich i aktywności kulturalnej;• 
dostępne dla obywateli i otwarte na ich inicjatywy specjalistyczne obiekty użyteczności • 
publicznej;
niekomercyjne portale społecznościowe;• 
media publiczne, których działalność zostanie skojarzona z publiczną misją i odpowiedzial-• 
nością mediów komercyjnych;
kampanie i debaty społeczne;• 
obserwatoria obywatelskie i informacja publiczna łatwo dostępna dla obywateli;• 
instytucja wysłuchania publicznego;• 
różne formy mediacji społecznej, alternatywne formy rozstrzygania sporów;• 
pakty społeczne.• 

Trzecim kierunkiem działań na rzecz rewitalizacji sfery 
publicznej jest natomiast przeprowadzanie takich reform 
podstawowych sektorów usług publicznych – jak eduka-
cja, szkolnictwo wyższe, kultura czy media – aby prowa-
dziły one do upodmiotowienia obywateli (jednostek) oraz 
kształtowania ich współczesnych kluczowych kompeten-
cji, pobudzających aktywność oraz służących komuniko-
waniu się, kooperacji i kreatywności. 

Nowy model rozwoju społeczno-gospodarczego nie będzie się mógł rozwinąć, jeśli nie zostaną 
przeprowadzone równolegle istotne zmiany funkcjonowania państwa i systemu politycznego. 
Do tych najistotniejszych zaliczamy:

wprowadzenie skutecznych mechanizmów rozliczalności podmiotów i przedstawicieli wła-• 
dzy publicznej (np. kontrola obywatelska organizacji pozarządowych, weryfi kacja składa-
nych deklaracji politycznych przez profesjonalne think tanki i wyspecjalizowane organizacje 
pozarządowe, monitoring mediów);
kształtowanie kultury administracyjnej zorientowanej na osiąganie wymiernie określonych • 
celów rozwojowych, w której procedura jest narzędziem, a nie wartością nadrzędną;

Reformy służące 
upodmiotowieniu 

obywateli ich aktywności 
i kreatywności

Przestrzeń aktywności 
obywatelskiej także 
potrzebuje swojej 
infrastruktury
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formowanie systemu wielopoziomowego zarządzania w sferze publicznej i w odniesieniu • 
do poszczególnych polityk publicznych; odejście od myślenia wertykalnego na rzecz my-
ślenia horyzontalnego w projektowaniu i prowadzeniu polityk oraz wdrażaniu programów 
publicznych;
ograniczenie niezliczonej liczby fasadowych komitetów i ciał opiniujących oraz wprowa-• 
dzenie rozwiązań zapewniających praktyczną użyteczność procesów konsultacyjnych (za-
równo dla władzy publicznej, jak i benefi cjentów i interesariuszy jej określonych działań);
nasycenie administracji publicznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komuni-• 
kacyjnymi (e-administracja, portale, intranet, informatyczne systemy przepływu informacji 
i dokumentów, bazy danych, informatyczne narzędzia wspierania procesów decyzyjnych);
wykorzystywanie elastycznych i zadaniowych form organizacyjnych wyprowadzonych • 
z koncepcji organizacji uczącej się (stosowanie płaskich struktur organizacyjnych, wprowa-
dzanie formuły zespołów zadaniowych oraz efektywnych systemów informacyjno-komuni-
kacyjnych zorientowanych na szybki przepływ informacji i wiedzy);
stworzenie wysokiej rangi zaplecza analityczno-projekcyjnego rządu;• 
stworzenie systemu analiz polityk publicznych, także przy pomocy krajowych środowisk • 
uniwersyteckich, dostarczającego decydentom rzetelnych podstaw do dokonywania stra-
tegicznych wyborów;
doskonalenie kompetencji zawodowych urzędników (skuteczny system szkoleń i doskona-• 
lenia zawodowego, wprowadzanie bodźców skłaniających do podnoszenia kompetencji 
zawodowych, konkurencyjne systemy rekrutacji pracowników, zobiektywizowane oceny 
pracownicze oraz planowanie rozwoju zawodowego);
faktyczne wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych w procesach decyzyjnych.• 

W konkluzji, ogniskując nasze rekomendacje na państwie i prowadzonej przez władzę publicz-
ną polityce rozwoju, zamieszczamy tabelę 9, w której znajduje się lista tych zaleceń, które 
uważamy za kluczowe. 
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TABELA 9.

Zjawiska występujące w sferze polityki rozwoju, ich negatywne konsekwencje oraz sposoby
ich ograniczania

Syndrom Konsekwencje Postulaty

Pasywne 
przywództwo 
polityczne

Rezygnacja 
ze strategicznego 
zarządzania sprawami 
publicznymi na rzecz 
biurokratycznego 
administrowania

wprowadzenie mechanizmów rozliczalności • 
rządzących wykraczających poza procedury 
wyborcze
wzmacnianie sfery publicznej jako miejsca • 
debaty o sprawach zasadniczych 
budowanie wśród elity rządzącej przekonania, • 
iż rolą państwa w polityce rozwoju jest 
obniżanie kosztów transakcyjnych procesów 
rozwojowych, a nie ich szczegółowe 
projektowanie i operacyjne nimi zarządzanie

Proceduralno-
-ekstensywny 
system polityki 
rozwoju

Substytucja zarządzania 
strategicznego polityką 
rozwoju administrowaniem 
procedurami polityki 
rozwoju

modernizacja instytucji sektora publicznego dla • 
wzmocnienia ich zdolności do realizacji celów 
strategicznych państwa
kształtowanie warunków dla rozwoju kultury • 
administracyjnej zorientowanej na osiąganie 
celów rozwojowych 
budowanie po stronie administracji przekonania • 
o jej służebności wobec obywateli, organizacji 
i podmiotów gospodarczych

Niski poziom 
uczenia się 
i refl eksyjności 
systemu polityki 
spójności

Niekreatywna adaptacja 
systemu zarządzania 
polityką rozwoju

ugruntowanie wśród polityków świadomości • 
znaczenia wiedzy dla dobrego rządzenia
tworzenie warunków dla zmiany kultury • 
organizacyjnej poprzez wprowadzanie 
zarządczych i technologicznych mechanizmów 
dla prowadzenia polityki opartej na dowodach 
intensyfi kacja współpracy administracji • 
publicznej z uniwersytetami i ośrodkami 
badawczymi

Źródło: opracowanie własne.

Z naszego raportu wynika, że polskie państwo nieźle funkcjonuje w płaszczyźnie reaktywności, 
od czasu do czasu potrafi  działać w płaszczyźnie responsywności, ale prawie nigdy w płasz-
czyźnie prospektywności. A to oznacza, że ma ograniczone możliwości podejmowania rozwo-
jowych wyzwań. Jest ich wiele, a za najważniejsze uznajemy:

wzmocnienie potencjału kreatywnego jako warunku zapewnienia innowacyjności i trwałej • 
konkurencyjności gospodarki;
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dokonanie głębokich zmian w systemie edukacji pod kątem rozwĳ ania edukacji dla kre-• 
atywności, edukacji kulturowej, edukacji medialnej oraz edukacji obywatelskiej;
kształtowanie przestrzeni publicznej generującej aktywność obywatelską i twórczą.• 

Skoro dotychczasowy model rozwoju wyczerpuje się, a jednocześnie w otoczeniu zachodzą tak 
głębokie przeobrażenia, to aby im móc sprostać, jesteśmy zmuszeni do wypracowania dla sie-
bie nowego modelu społeczno-gospodarczego, przejścia na inną, wyższą niż dotychczasowa, 
trajektorię rozwoju. I tylko w ten sposób będzie można przełamać wewnętrzny dryf rozwojowy, 
a zarazem stawić czoło trudnym wyzwaniom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Zaczęliśmy raport od metafory darowanego nam przez Unię Europejską nowoczesnego moto-
cykla i pytania, dokąd nim jedziemy. Kończymy go metaforą statku, który płynie po burzliwym 
morzu. Z fantazją zaokrętowaliśmy się parę lat temu na ten statek. Z entuzjazmem i powodze-
niem znosimy do naszej kajuty coraz więcej sprzętów. Przychodzi czas, aby posprzątać kajutę 
i usunąć z niej zbędny balast, ale także na to, aby stać się bardziej aktywną i odpowiedzialną 
częścią załogi oraz zyskać wpływ na kurs europejskiego statku.

RYSUNEK 14.

W kierunku nowego modelu członkostwa w UE i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Źródło: opracowanie własne.
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Działalność Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej 
(Fundacja GAP) od momentu założenia (2005 r.) skupia się przede 
wszystkim na wspieraniu młodych, zdolnych ludzi w sferze rozwoju 
naukowego, intelektualnego, a także poszerzaniu życiowych postaw 
i umiejętności. Fundacja GAP prowadzi działalność naukowo-
badawczą oraz badawczo-wdrożeniową, a także doradczą. Pomoc 
doradcza Fundacji GAP jest skierowana do szerokiego grona 
przedstawicieli sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. 
W zakresie działalności naukowej Fundacja GAP posiada bogate 
doświadczenie w inicjowaniu i wspieraniu innowacyjnych 
przedsięwzięć lokalnych realizowanych w formule partnerstwa 
publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-społeczno-
prywatnego. Fundacja GAP realizuje szereg projektów z udziałem 
czołowych krajowych ekspertów z dziedziny ekonomii i spraw 
społecznych. 
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