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WSTĘP 
 
 
 Kolejny tom Studiów i Materiałów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH stanowi 
rezultat badań prowadzonych w Instytucie oraz Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki 
Ekonomicznej poświęconych problematyce polityki gospodarczej w warunkach 
integracji europejskiej1. 
 Otwiera go opracowanie zbiorowe pod kierunkiem ElŜbiety Adamowicz, którego 
przedmiotem jest analiza zgodności wahań cyklicznych w Polsce i w krajach strefy 
euro. Uzyskane wyniki wskazują wprawdzie na znaczne podobieństwo w przebiegu 
wahań cyklicznych, zwłaszcza w przypadku zmiennych o charakterze jakościowym, 
jednak wahania w Polsce mają charakter wyprzedzający w stosunku do wahań 
w strefie euro; stwierdzono takŜe pewne róŜnice w lokalizacji punktów zwrotnych. 
 Celem opracowania Przemysława Paczesia jest analiza moŜliwości synchronizacji 
wahań koniunkturalnych w strefie euro w oparciu o teorię politycznego cyklu 
koniunkturalnego, zgodnie z którą źródła oscylacji moŜna znaleźć w mechanizmie 
wyborczym. Ujednolicenie kalendarza wyborczego w krajach Unii Europejskiej, 
jakkolwiek trudne z politycznego punktu widzenia, mogłoby zatem prowadzić do 
zwiększenia stopnia synchronizacji cyklu. 
 W opracowaniu Marka Lubińskiego podjęto próbę oceny rozwiązań przyjętych w 
Pakcie Stabilizacji i Wzrostu z punktu widzenia ich oddziaływania na moŜliwości 
prowadzenia polityki stabilizowania koniunktury. Analiza, osadzona w szerszym 
kontekście refleksji nad kryteriami optymalnego obszaru walutowego, prowadzi do 
konkluzji, Ŝe przyjęte rozwiązania nie zawsze przełoŜyły się na właściwe regulacje, 
które zresztą nie są egzekwowane w praktyce. 
 Poszerzanie zakresu polityki Unii Europejskiej doprowadziło do wprowadzenia 
otwartej metody koordynacji jako dodatkowego sposobu jej integrowania, którego 
charakterystyczną cechą jest brak wiąŜącego prawa, polega ona bowiem na 
międzyrządowych uzgodnieniach i zobowiązaniach politycznych, których realizacja 
zaleŜy od woli współpracy. Ocenie jej praktycznej przydatności oraz toczącej się 
wokół niej dyskusji jest poświecone opracowanie Sylwi Luc. 

                                                 
1 Jest to kontynuacja i uzupełnienie studiów poświęconych współczesnej polityce gospodarczej, 
zawartych w pracy zbiorowej pod redakcją J.Stacewicza zatytułowanej Polityka gospodarcza. 
Teoria i realia, wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH w 2008 roku. 
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 Regulacyjne otoczenie Unii Europejskiej stanowi wprawdzie ograniczenie dla 
systemów gospodarczych i kierunków polityki państw członkowskich, nie powoduje 
jednak ujednolicenia ich wewnętrznych systemów instytucjonalnych. Rzeczywisty 
podział kompetencji w obrębie Unii odbywa się według bardzo róŜnych konfiguracji 
i zaleŜy od przedmiotu integracji. Związane z tym problemy omawia w swym 
opracowaniu Maria Lissowska. 
 Celem opracowania Małgorzaty Sulmickiej jest przegląd wskaźników 
strukturalnych, słuŜących do monitorowania osiągnięć krajów członkowskich Unii, 
określania odpowiednich punktów odniesienia oraz pomocy w identyfikowaniu 
obszarów, w których potrzeba reform jest najpilniejsza. Przeglądu wskaźników 
dokonano pod kątem ich adekwatności do postulowanych wymagań oraz uŜyteczności 
w przedstawianiu stopnia realizacji celów polityki rozwoju Unii Europejskiej. 
 W opracowaniu Jacka Szlachty przedstawiono przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość polityki regionalnej jako waŜnego elementu działalności interwencyjnej 
państwa, podejmowanej na poziome krajowym i regionalnym. Na tym tle dokonano 
krytycznej charakterystyki aktualnego modelu tej polityki oraz zarysowano kierunki jej 
niezbędnej reformy, warunkujące skuteczne dynamizowanie rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju w perspektywie roku 2013. 
 Proces transformacji polskiej gospodarki spowodował poszukiwanie nowych, 
bardziej skutecznych metod zarządzania jednostkami terytorialnymi. Odwołano się tu 
do doświadczeń związanych z zarządzaniem i planowaniem strategicznym, 
wykorzystywanym od wielu lat w przedsiębiorstwach. Problemy związane z zasto-
sowaniem tych metod w zarządzaniu w regionie omawia w swym opracowaniu Danuta 
Makulska. 
 W zamykającym prezentowany tom opracowaniu Tomasza Przybycińskiego 
dokonano analizy i oceny wyboru społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy 
ustroju gospodarczego Polski. Wybór ten okazał się korzystny zarówno z punktu 
widzenia wzrostu gospodarczego, jak teŜ stabilności gospodarczej i politycznej; 
sprzyjał takŜe integracji Polski z Unią Europejską, dzięki której Polska moŜe 
współuczestniczyć w kształtowaniu ładu gospodarczego w tej części świata. 
 
 
 
           Janusz Stacewicz  
 



 

ElŜbieta Adamowicz 
Sławomir Dudek 
Dawid Pachucki 
Konrad Walczyk 
 

Wahania koniunktury w Polsce i strefie euro 
 
 Przedmiotem opracowania jest analiza zgodności wahań cyklicznych w Polsce 
i w krajach strefy euro2. Gospodarka polska przez ponad pół wieku funkcjonowała 
według innych zasad niŜ kraje Europy Zachodniej. Spuścizną tego okresu jest dystans 
dzielący nas od tej części Europy, wyraŜający się przede wszystkim w niŜszych 
wartościach produktu gospodarki oraz dochodami, zarówno w ujęciu ogółem jak i na 
głowę mieszkańca. Problemem, analizowanym w niniejszym artykule, jest przebieg 
cyklu koniunkturalnego.  
 Analiza przebiegu wahań cyklicznych obejmuje dwa rodzaje zmiennych: dane 
ilościowe i dane o charakterze jakościowym. Spośród danych ilościowych do analizy 
wybrano dwie zmienne makroekonomiczne, najczęściej wykorzystywane do opisu 
wahań koniunkturalnych: PKB i indeks produkcji sprzedanej przemysłu. Dane 
jakościowe reprezentują cztery zmienne, pozyskiwane w badaniach koniunktury: 
wskaźniki koniunktury dla przemysłu przetwórczego i gospodarstw domowych, ogólny 
wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) oraz bezpośredni miernik stopnia 
wykorzystania mocy produkcyjnych z badania koniunktury w przemyśle 
przetwórczym.  
 Analiza ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie ze zmiennych 
makroekonomicznych, poddanych analizie, wypreparowano czynnik cykliczny. 
W drugim etapie przeprowadzono analizę zaleŜności wypreparowanych komponentów 
cyklicznych dla poszczególnych agregatów makroekonomicznych pomiędzy Polską 
a strefą euro przy wykorzystaniu róŜnych metod badawczych. 
 Próba dla wszystkich analizowanych zmiennych obejmuje okres ostatnich 13 lat (od 
1995 r. do 2008). W przypadku danych miesięcznych dysponujemy 156 obserwacjami, 
dla danych kwartalnych 52 obserwacjami. Dane pochodzą z baz EUROSTAT i OECD, 

                                                 
2 Niniejsze opracowanie jest fragmentem szerszej pracy, wykonanej na zlecenie Biura ds. 
Integracji ze Strefą Euro NBP w ramach prac nad Raportem n/t pełnego uczestnictwa 
Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Gospodarczej i Walutowej. Tytuł pracy Synchronizacja cyklu 
koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych 
gospodarek. 
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dane dotyczące koniunktury w Polsce pochodzą z bazy IRG SGH. Wszystkie szeregi 
są oczyszczone z wahań sezonowych za pomocą procedury TRAMO-SEATS.  
 
1. Zastosowane metody badawcze 
1.1. Metoda wykomponowania czynnika cyklicznego - filtr Christiano-Fitzgeralda 
 
 W opracowaniu zastosowano jedną z częściej spotykanych w literaturze przedmiotu 
metod estymacji czynnika cyklicznego (obok filtra Baxtera-Kinga i Hodricka-
Prescotta). Jest to standardowe podejście szeroko opisane w literaturze3 
i zaimplementowane w wielu pakietach ekonometrycznych, wobec czego poniŜej 
przedstawiamy jedynie syntetyczny opis metody wraz z przyjętymi parametrami 
i załoŜeniami. 
 Filtr Christiano-Fitzgeralda jest filtrem pasmowo-przepustowym, co oznacza, Ŝe 
w procesie filtracji eliminuje zarówno wahania krótkookresowe, jak i wahania 
długookresowe (trend), czyli przepuszcza wahania z pewnego pasma, które jest 
określone przez badacza. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto zgodnie 
z podejściem Burnsa i Mitchella, Ŝe wahania cykliczne mieszczą się w paśmie 1,5 roku 
do 10 lat4. Czyli dla danych kwartalnych pasmo wynosiło (6-40), a dla danych 
miesięcznych (18-120). W przypadku tego filtra istnieje opcja niesymetrycznej 
aproksymacji dla końca i początku próby w związku z czym finalnie otrzymujemy 
komponent cykliczny bez ucięcia obserwacji. NaleŜy jednak określić, czy szereg jest 
stacjonarny – I(0), czy teŜ jest niestacjonarny – I(1), gdyŜ są dwie wersje tego filtra 
(Christiano, Fitzgerald, 2003). Dodatkowo moŜna usunąć średnią, liniowy trend lub 
dryf. Wszystkie analizowane szeregi statystyczne były poddane testom pierwiastka 
jednostkowego aby móc określić wersję stosowanego filtra CHF. JeŜeli stwierdzono, 
Ŝe szereg jest zintegrowany w stopniu pierwszym - I(1) to stosowano wersję filtra CHF 
I(1) z korektą dryfu. Dla szeregów stacjonarnych - I(0) stosowano wersję filtra CHF 
I(0) z korektą o średnią. Wykorzystano implementację filtra CHF w pakiecie Eviews 
6.0. 
 

                                                 
3 Zob. Christiano L., Fitzgerald T.J., The band-pass filter, International Economic Review, vol. 
44 (2003), nr 2, s. 435 – 65. 
4 Burns A.F., Mitchell W. C., Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic 
Research, Nowy Jork 1946. 
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1.2. Metody badania synchronizacji cyklu w Polsce i strefie euro 
 
 Wszystkie komponenty cykliczne zostały poddane analizie zaleŜności pomiędzy 
Polską i poszczególnymi krajami strefy euro, jak i całą strefą. Do tego celu 
zastosowano równieŜ najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu metody badania 
zaleŜności pomiędzy parą szeregów czasowych. Niektóre z nich to standardowe 
podejścia w analizach synchronizacji cykli koniunkturalnych, szeroko opisane 
w literaturze. W niniejszym artykule zastosowano: 

• analizę graficzną, 

• analizę cross-spektralną, 

• analizę korelacji jednoczesnych i korelacji krzyŜowych, 

• analizę punktów zwrotnych. 
 W załączniku nr 1 do opracowania, zamieszczonym na końcu tomu, świadomie 
zamieściliśmy wszystkie wykresy analizowanych zmiennych, aby umoŜliwi ć 
czytelnikowi własny pogląd, a takŜe z uwagi na to, iŜ syntetyczne miary synchronizacji 
pokazują pewien średni obraz zaleŜności.  
 W przypadku analizy cross-spektralnej (analizy szeregów czasowych w dziedzinie 
częstotliwości) obliczono współczynnik koherencji i przesunięcie fazowe dla okresu 
wahań od 1,5 roku do 10 lat zgodnie ze standardowymi specyfikacjami stosowanymi 

w literaturze5. Współczynnik koherencji stanowi miarę dopasowania 2R  w regresji 
pomiędzy dwoma szeregami czasowymi (komponentem cyklicznym dla Polski 
i poszczególnych krajów strefy euro) dla danej częstotliwości, przyjmuje wartości [0, 
1] i ma analogiczną interpretację jak współczynnik determinacji. W artykule 
przedstawiono średnią wartość koherencji dla okresu wahań od 1,5 roku do 10 lat. 
Drugą analizowaną miarą cross-spektralną jest przesunięcie fazowe, które informuje 
o wyprzedzeniu lub opóźnieniu wzajemnym analizowanych par zmiennych 
w zdefiniowanym zakresie wahań. W niniejszym opracowaniu wartość ujemna 
oznacza, Ŝe cykl polski jest wyprzedający, a wartość dodatnia, Ŝe opóźniony. 
Estymacja miar cross-spektralnych wymaga oszacowania wygładzonych postaci 
spektrum; w tym celu wykorzystano okno Parzena. Przy ustalaniu rzędu opóźnień okna 

Parzena kierowano się w przybliŜeniu ogólnie stosowaną formułą: ( )NH 2int= , 

                                                 
5 Zob. m. innymi: Fuller W.A., Introduction to statistical time series, Willey, Nowy Jork, 1991, 
Priestley M.B., Spectral analysis and time series, Academic Press, Londyn 1089, 
Skrzypczyński P., Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Instytut 
Ekonomiczny NBP, Warszawa 2008, Talaga L., Zielinski R., Analiza spektralna w 
modelowaniu ekonomicznym, Biblioteka ekonometryczna PWN Warszawa 1986. 
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gdzie N to liczba obserwacji6. Dla danych miesięcznych rząd opóźnień wyniósł 18 
okresów, a dla danych kwartalnych - 14. Miary spektralne obliczono na podstawie ich 
implementacji w programie BUSY. 
 Analizę korelacyjną przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. 
W przypadku analizy krzyŜowej przyjęto roczne wyprzedzenia / opóźnienia (dane 
kwartalne +/- 4, dane miesięczne +/- 12). W prezentacji wyników (zgodnie 
z nomenklaturą stosowaną w programie BUSY) przyjęto, Ŝe (+) oznacza wyprzedzenie 
względem zmiennej referencyjnej, a (-) opóźnienie. 
 W badaniu przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro zastosowano 
równieŜ analizę punktów zwrotnych na podstawie powszechnie stosowanej procedury 
Bry’a-Boschan7 z pewnymi modyfikacjami dla danych kwartalnych zaimplemen-
towanymi w programie BUSY. Analiza punktów zwrotnych pozwala na prześledzenie 
zaleŜności wahań cyklicznych w polskiej gospodarce i strefie euro w poszczególnych 
fazach cyklu, nie tylko w ujęciu średnim. Obliczono pewne uśrednione 
charakterystyki, takie jak średnie wyprzedzenie, czy medianowe wyprzedzenie, ale 
musimy pamiętać, Ŝe dysponujemy stosunkowo krótkimi szeregami czasowymi, które 
obejmują nieduŜą ilość cykli, w związku z czym te charakterystyki cyklu nie są w pełni 
miarodajne i muszą być interpretowane z duŜą ostroŜnością. 
 
2. Wyniki analizy 
 
 Badaniu podano 6 zmiennych: PKB, produkcję sprzedaną przemysłu, wskaźniki 
koniunktury w przemyśle i gospodarstwach domowych, wskaźnik nastrojów 
gospodarczych oraz stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle. Szersze 
informacje na temat danych i ich źródeł zamieszczono w Załączniku 2, zamieszczonym 
na końcu tomu. PoniŜej prezentujemy wyniki analizy dla wszystkich badanych 
zmiennych. 
 

                                                 
6 Zob. Chatfeld C., The analysis of time series: An introduction, Chapman&Hall, Londyn 1996, 
wyd. 5  
7 Zob. Boschan C., Bry G., Programmed selection of cyclical turning points w: Cyclical 
anaylisis of time series: Selected procedures and computer programmes, NBER, Cambridge, 
Mass. 1971. 
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2.1. Produkt krajowy brutto 
 
 Szereg produktu krajowego brutto w cenach stałych jest wyraŜony w postaci 
jednopodstawowego indeksu dynamiki o podstawie równej średniej z 2000 r. 
(GDP_i2000)8. 
 W wyniku przeprowadzonej filtracji źródłowego szeregu czasowego dla Polski 
otrzymano komponent cykliczny realnego produktu krajowego brutto, który podlegał 
silnym wahaniom cyklicznym wokół długookresowego trendu (Rysunek 1). 
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Rysunek 1. Komponent cykliczny PKB w Polsce. 
 
 W przebiegu komponentu cyklicznego PKB zidentyfikowano cztery punkty 
zwrotne (Tabela Z1.7)9. Od początku próby do końca 1999 roku obserwujemy fazę 
wzrostową, przy czym w okresie 1998-1999 w przebiegu komponentu cyklicznego 
PKB występują pewne wahania. Są one najprawdopodobniej związane z tzw. 
kryzysem rosyjskim, przy czym zastosowana metoda lokalizacji punktów zwrotnych 
ich nie wykryła głównie z uwagi na fakt, Ŝe po roku 2000 wahania są dłuŜsze 
i o większej amplitudzie. Pierwszy, górny punkt zwrotny zidentyfikowano w Q1-2000, 
                                                 
8 Opis źródeł danych przedstawiono w Załączniku 2. 
9 Wyniki analizy punktów zwrotnych i analizę graficzną przedstawiono w Załączniku 1. 
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faza spadkowa trwała ok. 7 kwartałów, dolny punkt zwrotny wystąpił w Q4-2002. 
Następnie mieliśmy do czynienia z boomem akcesyjnym, z górnym punktem 
zwrotnym w Q2-2004. Od Q2-2005 ponownie mamy do czynienia z oŜywieniem 
w naszej gospodarce. 
 W ujęciu przeciętnym faza spadkowa trwała ok. 7,5 kwartałów, a faza wzrostowa 
6 kwartałów. Średnia długość cyklu to ok. 10-17 kwartałów w zaleŜności od tego czy 
mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi. 
Zidentyfikowano więc cykl o długości 2,5-4 lata. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe 
dysponujemy stosunkowo krótkimi szeregami statystycznymi, na podstawie których 
trudno jest oszacować średnią długość cyklu i poszczególnych faz. 
 Podstawowe miary synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 
wykomponowanego z realnego PKB na podstawie filtra CHF przedstawiono w tabeli 
poniŜej (Tabela 1), a przebieg poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle 
strefy euro oraz wybranych krajów strefy euro na rysunku w załączniku (Rysunek 
Z1.710). 
 Analiza podstawowych miar synchronizacji w przypadku zastosowania filtra CHF 
pokazuje silnie umiarkowaną siłę synchronizacji danych polskich ze strefą euro 
(Rysunek Z1.7). Maksymalny współczynnik koherencji uzyskano dla całej strefy euro 
i Niemiec (0,46-0,47). Dla tych krajów uzyskano równieŜ najwyŜsze współczynniki 
korelacji jednoczesnej (0,59 i 0,55). Z wyjątkiem Hiszpanii dla wszystkich krajów 
współczynnik koherencji przekroczył wartość 0,3. Z kolei, jeŜeli weźmiemy pod 
uwagę współczynniki korelacji krzyŜowej to były one wyŜsze od 0,5 dla wszystkich 
krajów oprócz Włoch. Największe róŜnice w przebiegu komponentów cyklicznych 
(Rysunek Z1.7) dotyczą boomu akcesyjnego i wahań z lat 1998-1999 (kryzys rosyjski), 
które są słabo widoczne w danych dla strefy euro i poszczególnych krajów. 
Stwierdzono iŜ cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w poszczególnych krajach jest 
opóźniony względem wahań w Polsce, na co wskazuje zarówno wartość przesunięcia 
fazowego, jak i analiza korelacji krzyŜowych (z wyjątkiem Irlandii). Wartość 
przesunięcia fazowego waha się od -0,99 kwartału do ok. -1,5 kwartału (dla Irlandii 
jest to 0,5). Maksymalne współczynniki korelacji krzyŜowych wskazują nawet na 
opóźnienie 3 kwartalne (ich wartości sięgają nawet 0,6-0,7). 

                                                 
10 Wykresy porównawcze komponentów cyklicznych dla wszystkich zmiennych, krajów i 
postaci filtracji przedstawiono w Załączniku 1. 
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Tabela 1. Podstawowe miary synchronizacji cyklu PKB. 

kraj koherencja 
przesunięcie 

fazowe 
(wyprzedzenie) 

korelacja krzyŜowa 

r0 rmax 
tmax 

(wyprzedzenie) 

strefa euro 0,47 -0,99 0,59 0,66 -2 
DE 0,46 -0,99 0,55 0,61 -1 
FR 0,36 -1,22 0,54 0,64 -2 
IT 0,41 -1,51 0,39 0,53 -3 
ES 0,27 -0,95 0,52 0,60 -2 
IE 0,31 0,50 0,52 0,57 1 
PT 0,32 -1,99 0,47 0,73 -3 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy moŜna wnioskować, Ŝe najlepszą 
synchronizację komponentów cyklicznych wkomponowanych za pomocą filtra CHF 
uzyskano dla Niemiec i strefy euro jako całości. Dla pozostałych krajów 
synchronizacja jest umiarkowanie silna. 
 Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach (Tabela 
Z1.7) potwierdza stwierdzenie, Ŝe w ujęciu średnim punkty zwrotne w komponencie 
cyklicznym polskiego PKB występują przed punktami zwrotnymi dla cyklu całej strefy 
euro, jak i analizowanych jej gospodarek. Uśrednione opóźnienie występowania 
punktów zwrotnych w całej strefie euro i Niemczech względem cyklu polskiego 
w zaleŜności od metody filtracji wynosiło 1,5 kwartału (dla mediany)11. MoŜna 
równieŜ zauwaŜyć pewną asymetrię; fazy wzrostowe w tych krajach są tylko 
nieznacznie opóźnione lub nawet występują z wyprzedzeniem. Jednak naleŜy 
pamiętać, Ŝe dysponujemy zaledwie kilkoma punktami zwrotnymi, a więc 
charakterystyki przeciętne nie są w pełni miarodajne. 
 NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe gospodarka polska w duŜo większym stopniu odczuła 
skutki kryzysu rosyjskiego i szoku akcesyjnego. Reakcja pozostałych analizowanych 
gospodarek była łagodniejsza. RóŜnica w reakcji na dwa wspominane szoki w tak 
krótkiej próbie moŜe rzutować na wyniki synchronizacji cyklu gospodarczego w całym 
badanym okresie.  
 

                                                 
11 Zob. Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu 
koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych 
gospodarek, raport dla BISE NBP, Warszawa 2008. 
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2.2. Indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 
 
 Produkcja sprzedana przemysłu przetwórczego jest wyraŜona w cenach stałych 
w postaci jednopodstawowego indeksu dynamiki o podstawie równej średniej z 2000 r. 
(IP_i2000). 
 W wyniku przeprowadzonej filtracji otrzymano komponent cykliczny na bazie 
którego wykazano, Ŝe produkcja przemysłowa, podobnie jak PKB podlegała silnym 
wahaniom cyklicznym wokół długookresowego trendu (Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Komponent cykliczny produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 
w Polsce. 

 
 Często w analizach koniunkturalnych produkcja przemysłowa wykorzystywana jest 
jako zmienna referencyjna ogólnego cyklu w gospodarce. Za wykorzystywaniem 
indeksu produkcji przemysłowej w tym aspekcie przemawia to, Ŝe jest on 
obserwowany z częstotliwością miesięczną, dysponujemy zatem dłuŜszymi szeregami, 
rzadziej podlegającymi rewizjom metodologicznym. WaŜne jest takŜe, iŜ jego 
konstrukcja jest w duŜo mniejszym stopniu zaleŜna od umownych i upraszczających 
zasad metodologicznych jakie zawarto w ESA95. Warto podkreślić, Ŝe w większości 
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gospodarek rynkowych przemysł w największym stopniu jest odpowiedzialny za 
wahania koniunkturalne. Dotyczy to równieŜ Polski12.  
 W przebiegu komponentu cyklicznego indeksu produkcji otrzymanego na bazie 
filtra CHF zidentyfikowano 8 punktów zwrotnych (Tabela Z1.7), czyli znacznie więcej 
niŜ dla PKB. 
 Na początku próby zidentyfikowano dolny punkt zwrotny w okresie (M8-1995). 
Następnie mieliśmy do czynienia z ponad dwuletnią fazą wzrostową do przełomu lat 
1997/1998, potem produkcja przemysłowa zwolniła tempo wzrostu, faza spadkowa 
trwała do przełomu 1998/1999. Od tego momentu produkcja przemysłowa 
przyspieszała, faza wzrostowa trwała do I połowy 2000 r. Następnie mieliśmy do 
czynienia ze stosunkowo długą fazą spadkową, do początku 2003 r. Od tego momentu 
mieliśmy do czynienia z boomem akcesyjnym, z górnym punktem zwrotnym w M4-
2004. Od drugiego kwartału 2005 r. ponownie mamy do czynienia z oŜywieniem 
w produkcji przemysłowej. Wahania cykliczne produkcji przemysłowej są podobne do 
cyklu zidentyfikowanego w PKB dla okresu 2000-2005. Przy czym w przebiegu 
produkcji w połowie 2007 (M5-2007) wystąpił górny punkt zwrotny. 
 W ujęciu przeciętnym faza spadkowa trwała ok. 19 miesięcy, a faza wzrostowa 21 
miesięcy. Średnia długość cyklu to ok. 37-38 miesięcy w zaleŜności tego, czy 
mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi. 
Zidentyfikowany cykl trwał w ujęciu średnim nieco ponad 3 lata, przy czym fazy 
wzrostowe są dłuŜsze. 
 Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego zidenty-
fikowanego w przebiegu produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 
przedstawiono w tabeli poniŜej (Tabela 2), a przebieg komponentu cyklicznego na tle 
strefy euro oraz wybranych krajów na rysunkach w załączniku (Rysunek Z1.8). 
 W przypadku zastosowania filtra CHF bardzo niski współczynnik koherencji 
otrzymano dla Irlandii i Portugalii, dla pozostałych gospodarek mieścił się on 
w przedziale 0,41-0,52. Dla najlepszych krajów i strefy euro współczynniki koherencji 
korelacji wahają się od 0,55 do 0,71 (dla Włoch i Hiszpanii). W przypadku korelacji 
krzyŜowych współczynnik korelacji krzyŜowej osiągnął nawet wartości ok. 0,73-0,74 
dla Niemiec i strefy euro (przy opóźnieniu o 4 miesiące). Wartości przesunięcia 
fazowego i wyniki analizy korelacji krzyŜowych świadczą o opóźnieniu względem 
cyklu polskiego. 

                                                 
12 Por. Adamowicz E., Biaowolski P., Dudek S., Walczyk K., śochowski D., Dynamika zmian 
aktywności gospodarczej w Polsce w latach 1995 – 2005 w świetle danych ilościowych i 
jakościowych, Międzyzdroje 2006. 
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Tabela 2. Podstawowe miary synchronizacji cyklu indeksu produkcji sprzedanej 
przemysłu. 

kraj koherencja 
przesunięcie 

fazowe 
(wyprzedzenie) 

korelacja krzyŜowa 

r0 rmax 
tmax 

(wyprzedzenie) 

strefa euro 0,50 -1,84 0,65 0,74 -4 
DE 0,45 -2,20 0,60 0,73 -4 
FR 0,41 -2,66 0,55 0,70 -4 
IT 0,51 -0,72 0,70 0,71 -1 
ES 0,52 -0,26 0,71 0,72 -1 
IE 0,05 -8,43 0,06 0,14 -4 
PT 0,05 -2,65 0,19 0,22 -4 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 
 Analiza wykresów dla poszczególnych krajów (Rysunek Z1.8) pokazuje równieŜ, 
Ŝe amplituda wahań cyklicznych polskiej produkcji przemysłowej jest znacznie 
większa niŜ w strefie euro i analizowanych krajach, szczególnie od 2002 r. kiedy cykl 
w strefie euro uległ pewnemu spłaszczeniu. 
 Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach (Tabela 
Z1.7) potwierdza konstatację, Ŝe w ujęciu średnim punkty zwrotne w komponencie 
cyklicznym w przemyśle przetwórczym występują przed punktami zwrotnymi dla 
cyklu całej strefy euro, jak i analizowanych jej gospodarek (z wyjątkiem Hiszpanii 
i Włoch, gdzie medianowe opóźnienie wynosi jedynie 0,5 miesiąca). Średnio polski 
cykl przemysłowy wyprzedza cykl w strefie euro o ok. 2-3 miesiące. W przypadku 
Niemiec i całej strefy euro największe róŜnice w występowaniu punktów zwrotnych 
uzyskano dla początku próby oraz dla cyklu z lat 2000-2002 (opóźnienie nawet do 14 
miesięcy). Dla pozostałych punktów zwrotnych (szczególnie po akcesji do UE) róŜnice 
wynosiły +/-1-3 miesiące. 
 Konkludując, wahania cykliczne produkcji sprzedanej w przemyśle przetwórczym 
są silnie skorelowane z wahaniami w strefie euro, jak i w analizowanych krajach. Co 
jest istotne stopień synchronizacji jest większy niŜ miało to miejsce przy analizie PKB. 
Silną synchronizację wykazano dla Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Francji oraz strefy 
euro jako całości. Podobnie jak wyŜej cykl w Polsce wyprzedza wahania cykliczne 
w strefie euro o średnio 1-3 miesiące. 
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2.3. Wskaźnik koniunktury w przemy śle przetwórczym 
 
 Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, nazywamy jest równieŜ 
wskaźnikiem klimatu gospodarczego (ang. industrial confidence indicator). Wskaźnik 
ten jest obliczany dla wszystkich krajów UE na podstawie zharmonizowanej 
metodologii i jest publikowany przez EUROSTAT. W przypadku Polski wykorzystano 
wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym obliczany przez IRG SGH na 
podstawie nieco odmiennej metodologii. 
 Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe równieŜ oceny koniunktury, formułowane 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe (ICI_BAL), podlegają istotnym wahaniom 
koniunkturalnym (Rysunek 3). W przebiegu komponentów komponentu cyklicznego 
CHF zidentyfikowano 8 punktów zwrotnych, które są podobne do tych uzyskanych dla 
indeksu produkcji przemysłowej.  
 Na początku próby zidentyfikowano dolny punkt zwrotny w okresie (M10-1995). 
Następnie mieliśmy do czynienia z ponad dwuletnią fazą wzrostową do końca 1997 
(M11-1997), potem nastroje firm przemysłowych ulegały pogarszaniu, faza spadkowa 
trwała do przełomu 1998/1999 (M2-1999). Od tego momentu koniunktura 
w przemyśle poprawiała się, faza wzrostowa trwała do I połowy 2000 r. Następnie 
mieliśmy do czynienia z fazą spadkową, do końca 2001 r. (M11-2001). Od tego 
momentu mieliśmy do czynienia z boomem akcesyjnym, z górnym punktem zwrotnym 
w M2-2004. Od drugiego kwartału 2005 r. ponownie mamy do czynienia 
z oŜywieniem klimatu gospodarczego w przemyśle, który jednak zaczął się pogarszać 
od końca 2006 r. 
 W ujęciu przeciętnym faza spadkowa trwała ok. 13 miesięcy, a faza wzrostowa ok. 
15 miesięcy. Średnia długość cyklu to ok. 35-38 miesięcy w zaleŜności od tego, czy 
mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi. 
Zidentyfikowany cykl jest więc podobny do cyklu produkcji przemysłowej, trwa ok. 
3 lata. W przebiegu wahań wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym 
występują podobne punkty zwrotne jak w ilościowych miernikach aktywności 
gospodarczej (PKB, produkcja przemysłowa). Przykładem jest boom przedakcesyjny 
w 2004 r. 
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Rysunek 3. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym 
w Polsce. 

 
 Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego wyekstra-
howanego ze wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym na podstawie filtra 
CHF generalnie pokazują silną synchronizację z cyklem w krajach strefy euro. 
Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w Tabela 3, a przebieg komponentu 
cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na rysunkach w załączniku 
(Rysunek Z1.9). 
 Dla komponentu cyklicznego z filtra CHF współczynnik koherencji waha się od 
0,28 (dla Włoch) do 0,63. (dla Hiszpanii), wysoki był równieŜ dla Niemiec i całej 
strefy euro, umiarkowanie silna koherencja jest równieŜ dla Francji. Te wyniki 
potwierdza równieŜ analiza korelacji jednoczesnych i współczynnika konkordancji. 
NajwyŜsze współczynniki korelacji wynosiły nawet 0,64-0,73, a dla korelacji 
krzyŜowych w przypadku Hiszpanii nawet 0,83 przy opóźnieniu o 3 miesiące. 
Podobnie jak wyŜej cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w poszczególnych krajach 
jest opóźniony względem wahań w Polsce, na co wskazuje wartość przesunięcia 
fazowego, jak i analiza korelacji krzyŜowych (opóźnienie moŜe sięgać nawet 
4 miesiące). 
 Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach (Tabela 
Z1.7) potwierdza stwierdzenie, Ŝe w ujęciu średnim punkty zwrotne w komponencie 
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cyklicznym klimatu gospodarczego w przemyśle przetwórczym występują przed 
punktami zwrotnymi dla cyklu całej strefy euro, jak i analizowanych jej gospodarek. 
Średnio polski cykl wyprzedza cykl klimatu gospodarczego w strefie euro o ok. 2-3 
miesiące, a dla Portugalii jest to nawet 4-6 miesięcy. W przebiegu komponentu 
cyklicznego dla większości krajów strefy euro zidentyfikowano jeden cykl więcej. 
Dotyczy to dolnego punktu zwrotnego w połowie 2003 r. W 2003 r. nie mieliśmy do 
czynienia w Polsce z pogorszeniem opinii przedsiębiorstw przemysłowych odnośnie 
do klimatu gospodarczego, co niestety zostało zaobserwowane w krajach strefy euro 
(Rysunek Z1.9). 
 
Tabela 3. Podstawowe miary synchronizacji wskaźnika koniunktury w przemyśle. 

kraj koherencja 
przesunięcie 

fazowe 
(wyprzedzenie) 

korelacja krzyŜowa 

r0 rmax 
tmax 

(wyprzedzenie) 

strefa euro 0,52 -2,20 0,64 0,74 -3 
DE 0,56 -2,07 0,68 0,78 -3 
FR 0,47 -3,04 0,55 0,74 -4 
IT 0,28 -2,70 0,45 0,52 -3 
ES 0,63 -1,76 0,73 0,83 -3 
IE 0,36 -0,96 0,58 0,59 -1 
PT 0,35 -3,07 0,47 0,65 -4 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 
 Podsumowując miary synchronizacji, moŜna stwierdzić, Ŝe wahania cykliczne 
wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym są podobne w Polsce, jak i w ana-
lizowanych krajach strefy euro. Silną synchronizację wykazano dla Niemiec, Hiszpanii 
oraz strefy euro jako całości. Podobnie jak w przypadku innych analizowanych 
zmiennych cykl w Polsce wyprzedza wahania cykliczne w strefie euro o, średnio o 1-3 
miesiące. 
 Na gruncie otrzymanych wyników powstaje pytanie, dlaczego wahania cykliczne 
zaobserwowane w opiniach i oczekiwaniach przedsiębiorstw przemysłowych (czyli 
w tzw. danych jakościowych, miękkich) są znacznie silniej zsynchronizowane 
w porównaniu do zmiennych ilościowych (PKB, produkcja przemysłowa). W opinii 
autorów jednym z waŜnych czynników jest globalizacja gospodarki, szczególnie na 
obszarze UE. Zarządy działających w Polsce firm i korporacji o zasięgu europejskim 
nie skupiają się w swoich ocenach i opiniach jedynie na rynku wewnętrznym, 
koniunkturę, klimat gospodarczy postrzegają w szerszym zakresie, wykraczającym 
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poza rynki lokalne. Dla nich bardzo istotne są wahania produkcji i popytu 
obserwowane w całej strefie euro. 
 NaleŜy równieŜ mieć na uwadze, Ŝe zmienne pochodzące z testu koniunktury, 
wyraŜone w postaci sald z definicji wahają się w przedziale +/-100, a ponadto są 
relatywne (odnoszą się do zmian zjawisk gospodarczych). To niweluje do pewnego 
stopnia róŜnice w amplitudach pomiędzy analizowanymi krajami i powoduje, Ŝe miary 
zbieŜności są wyŜsze. Jednak nie podwaŜa to wniosku o silnej synchronizacji wahań 
wskaźników koniunktury w przemyśle. 
 

2.4. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej 
 
 Wskaźnik koniunktury konsumenckiej (gospodarstw domowych), który nazywamy 
jest równieŜ wskaźnikiem ufności konsumenckiej lub wskaźnikiem nastrojów (ang. 
consumer sentiment indicator) jest obliczany dla wszystkich krajów UE na podstawie 
zharmonizowanej metodologii i jest publikowany przez EUROSTAT. W przypadku 
Polski wykorzystano wskaźnik koniunktury gospodarstw domowych obliczany przez 
IRG SGH równieŜ na podstawie zharmonizowanej metodologii. 
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Rysunek 4. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury konsumenckiej w Polsce. 
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 Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe wskaźnik koniunktury konsumenckiej 
(CS_BAL) podlega istotnym wahaniom cyklicznym. Zidentyfikowano 5 punktów 
zwrotnych, których występowanie ilustruje powyŜszy rysunek (Rysunek 4) oraz tablica 
w załączniku (Tabela Z1.7). 
 W ujęciu przeciętnym charakterystyki długości trwania cyklu są następujące: faza 
spadkowa trwała ok. 8,5 kwartałów, a faza wzrostowa 7 kwartałów. Średnia długość 
cyklu to ok. 15-22 kwartały w zaleŜności od tego, czy mierzymy tą długość między 
górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi, mamy więc do czynienia z cyklem 4-5 
letnim. 
 Wstępna analiza wykresów (Rysunek Z1.10) pozwala stwierdzić, Ŝe 
zidentyfikowane wahania wskaźnika koniunktury konsumenckiej w Polsce znacznie 
odbiegają od wahań zarejestrowanych w strefie euro i analizowanych krajach, moŜna 
wręcz mówić o przeciwnych kierunkach zmian. Te wnioski potwierdzają równieŜ 
syntetyczne miary synchronizacji (Tabela 4). Dla wszystkich krajów współczynniki 
koherencji są bardzo niskie, generalnie nie przekraczają poziomu 0,22. Współczynniki 
korelacji jednoczesnej są w zdecydowanej większości przypadków ujemne lub bardzo 
niskie (maksymalnie 0,31). RównieŜ korelacje krzyŜowe wskazują na brak 
synchronizacji, są ujemne lub bardzo niskie. Wyjątkiem mogą tu być ewentualnie 
Włochy i Irlandia, gdzie współczynnik korelacji wyniósł nieco ponad 0,4 dla 
wyprzedzenia o 3-4 kwartały. 
 Jest to wynik zaskakujący w kontekście bardzo silnej korelacji wahań dla 
wskaźnika koniunktury w przemyśle. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe opinie gospodarstw 
domowych są formułowane na podstawie oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, czy teŜ 
własnej sytuacji finansowej, które powinny być postrzegane przez pryzmat PKB, 
a którego wahania są skorelowane z wahaniami w krajach strefy euro oczekiwano tutaj 
raczej pozytywnej korelacji. Wynika z tego, Ŝe w przeciwieństwie do przedsiębiorców, 
polskie gospodarstwa domowe posiadają inne wzorce formułowania swoich ocen 
i oczekiwań niŜ społeczeństwo z krajów strefy euro. Ten wniosek został potwierdzony 
m.in. w pracy Białowolskiego i Dudka, gdzie na podstawie poszczególnych pytań 
ankiety zharmonizowanego kwestionariusza badania konsumenckiego udowodniono, 
Ŝe społeczeństwo polskie jest bardziej pesymistyczne od społeczeństw europejskiego 
i posiada odmienne wzorce formułowania ocen w zakresie ogólnej sytuacji 
gospodarczej i własnej sytuacji finansowej13. Przykładem naszego pesymizmu jest 
odmienne kształtowanie się opinii przed wstąpieniem do UE, oczekiwania 

                                                 
13 Zob. Białowolski P., Dudek S., Wzorce formułowania ocen i prognoz przez polskie 
gospodarstwa domowe – fakty i mity, PiM IRG SGH nr 80, Warszawa 2008. 
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gospodarstw domowych w tym okresie pogarszały się podczas gdy w gospodarce 
obserwowano tzw. boom przedakcesyjny. 
 Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach (Tabela 
Z1.7) potwierdza wniosek, Ŝe podobieństwo wahań wskaźnika koniunktury 
konsumenckiej jest w Polsce i krajach strefy euro niewielkie. W przypadku tych 
krajów zidentyfikowano więcej punktów zwrotnych. Występowanie punktów 
zwrotnych w czasie jest bardzo zróŜnicowane, występują zarówno wyprzedzenia jak 
i opóźnienia, brak jest w tym zakresie regularności. Część punktów zwrotnych 
występujących w Polsce nie jest w ogóle odwzorowana w komponentach cyklicznych 
dla krajów strefy euro. 
 
Tabela 4. Podstawowe miary synchronizacji cyklu wskaźnika koniunktury 

konsumenckiej. 

kraj koherencja 
przesunięcie 

fazowe 
(wyprzedzenie) 

korelacja krzyŜowa 

r0 rmax 
tmax 

(wyprzedzenie) 

strefa euro 0,14 1,41 0,24 0,30 2 
DE 0,20 0,63 0,30 0,33 1 
FR 0,12 1,10 0,22 0,25 1 
IT 0,20 -0,02 0,31 0,43 3 
ES 0,17 2,98 -0,09 0,37 4 
IE 0,22 4,18 -0,14 0,43 4 
PT 0,12 1,18 -0,01 0,39 4 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 
 
 Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe w analizowanym okresie, na podstawie 
zastosowanych metod zidentyfikowano brak synchronizacji wahań wskaźnika 
koniunktury konsumenckiej w Polsce i krajach strefy euro. Wynika to w duŜej mierze 
z odmiennych fluktuacji konsumpcji prywatnej oraz odmiennych wzorców 
formułowania ocen przez polskie gospodarstwa domowe. Co jest jednak waŜne wraz 
z upływem czasu obserwuje się stopniowe zwiększanie siły zbieŜności. 
 
2.5. Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) 
 
 Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ang. economic sentiment indicator – 
ESI) jest obliczany dla wszystkich krajów UE na podstawie zharmonizowanej 
metodyki przez EUROSTAT. Jest to syntetyczny wskaźnik, obliczany na podstawie 
sektorowych wskaźników koniunktury (przemysł, usługi rynkowe, budownictwo, 
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handel detaliczny i gospodarstwa domowe), przy załoŜeniu odpowiednich wag. 
Obrazuje on klimat gospodarczy w całej gospodarce, w analizach Komisji Europejskiej 
jako zmienną referencyjną dla tego wskaźnika wykorzystuje się PKB. 
 Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe równieŜ ogólny wskaźnik nastrojów 
gospodarczych w Polce podlega istotnym wahaniom koniunkturalnym (Rysunek 4). 
Podobnie jak dla indeksu produkcji przemysłowej i wskaźnika koniunktury 
w przemyśle zidentyfikowano 8 punktów zwrotnych. Występowanie punktów 
zwrotnych jest podobne do wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym 
opisanego powyŜej.  
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Rysunek 5. Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika nastrojów gospodarczych 
w Polsce. 

 
 W ujęciu przeciętnym faza spadkowa średnio trwała ok. 16 miesięcy, a faza 
wzrostowa ok. 23 miesiące. W konsekwencji zidentyfikowano cykl o długość ok. 37-
40 miesięcy (ponad 3 lata). W przebiegu wahań wskaźnika nastrojów gospodarczych 
występują podobne punkty zwrotne jak w ilościowych miernikach aktywności 
gospodarczej (PKB, produkcja sprzedana przemysłu). Przykładem są okresy dobrej 
koniunktury (górne punkty zwrotne) na przełomie 1997/1998 w połowie 2000 r., czy 
teŜ boom przedakcesyjny w 2004 r. 
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 Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego wyekstra-
howanego z ogólnego wskaźnika nastrojów gospodarczych są zróŜnicowane 
w zaleŜności od uŜytej metody, jak i między krajami. Analiza graficzna wskazuje na 
w miarę podobny przebieg wahań (Rysunek Z.11). Jednak podstawowe miary 
synchronizacji (Tabela 5) ukazują niejednoznaczny obraz. 
 Dla postaci cyklicznej z filtra CHF współczynnik koherencji waha się od 0,20 do 
0,31, wyłącznie dla Irlandii i całej strefy euro jego wartość przekroczyła próg 0,3. Dla 
tych krajów współczynnik korelacji jednoczesnej wyniósł odpowiednio 0,51 i 0,54, 
a dla Niemiec 0,52, a dla pozostałych wahał się w przedziale 0,43-0,49. Współczynnik 
korelacji krzyŜowych sięgnął maksymalnie 0,56 dla Irlandii. Wartości przesunięcia 
fazowego i wyniki analizy korelacji krzyŜowych świadczą o opóźnieniu wzglądem 
cyklu polskiego (z wyjątkiem Irlandii). 
 Analiza punktów zwrotnych (Tabela Z1.7) wskazała na opóźnienie względem cyklu 
polskiego (z wyjątkiem Irlandii). W większości przypadków uzyskano podobną liczbę 
punktów zwrotnych. 
 
Tabela 5. Podstawowe miary synchronizacji cyklu ogólnego wskaźnika nastrojów 

gospodarczych (ESI). 

kraj koherencja 
przesunięcie 

fazowe 
(wyprzedzenie) 

korelacja krzyŜowa 

r0 rmax 
tmax 

(wyprzedzenie) 

strefa euro 0,30 -0,40 0,54 0,54 -1 
DE 0,28 -0,43 0,52 0,52 -1 
FR 0,24 -1,13 0,47 0,49 -2 
IT 0,25 -0,17 0,49 0,49 0 
ES 0,20 -0,54 0,43 0,44 -1 
IE 0,31 1,71 0,51 0,56 3 
PT 0,22 -1,30 0,45 0,47 -2 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 
 Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe wahania cykliczne ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych są częściowo podobne w Polsce jak i w analizowanych 
krajach strefy euro. Umiarkowanie silną synchronizację wykazano dla Irlandii, 
Niemiec oraz strefy euro jako całości. Siła synchronizacji ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych jest znacznie słabsza niŜ dla wskaźnika koniunktury w prze-
myśle. MoŜna na podstawie tego zestawienia wyciągnąć wniosek, Ŝe oceny nastrojów 
gospodarczych w innych sektorach niŜ przemysł są słabiej zsynchronizowane w Polsce 
i strefie euro. MoŜe to teŜ wynikać z faktu, Ŝe stopień globalizacji jest jednak 
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największy w przemyśle. Koniunktura w budownictwie, usługach, handlu 
wewnętrznym, czy teŜ oceny koniunktury dokonywane przez gospodarstwa domowe są 
w większym stopniu formułowane przez pryzmat procesów wewnętrznych, a więc co 
za tym idzie są mniej skorelowane z ogólnym cyklem europejskim. Słabą 
synchronizację wykazano m.in. dla wskaźnika koniunktury konsumenckiej. 
 Podobnie jak w przypadku wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym 
naleŜy mieć na uwadze, Ŝe amplitudy wahań analizowanego w niniejszym 
podrozdziale wskaźnika są równieŜ z definicji mniejsze niŜ w przypadku zmiennych 
ilościowych, co moŜe powodować, Ŝe miary synchronizacji są wyŜsze. 
 
2.6. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle  

przetwórczym (w %) 
 
 Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym jest 
wyraŜony w procentach całkowitych zdolności produkcyjnych. Jest obliczany na 
podstawie odpowiedzi przedsiębiorstw ankietowanych w ramach badania koniunktury 
przemysłu przetwórczego prowadzonego przez EUROSTAT. Wskaźnik ten w sposób 
bezpośredni mierzy odchylenia poziomu produkcji od pewnego średniego poziomu 
wykorzystania potencjału produkcyjnego. Przeprowadzona filtracja zgodnie z ocze-
kiwaniami wykazała, Ŝe równieŜ stopień wykorzystania mocy produkcyjnych 
(ICU_PC) w Polsce podlega istotnym wahaniom koniunkturalnym wokół pewnego 
średniego poziomu.  
 W przebiegu komponentu cyklicznego zidentyfikowano 6 punktów zwrotnych 
(Tabela Z1.7). W ujęciu średnim faza spadkowa trwała ok. 5 kwartałów, a faza 
wzrostowa ok. 8 kwartałów. W konsekwencji średnia długość cyklu to ok. 12-13 
kwartałów (cykl ok. 3 letni) w zaleŜności od tego, czy mierzymy tą długość między 
górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi. 
 Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego, 
wyekstrahowanego ze wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych na podstawie 
filtra CHF, są bardzo zróŜnicowane w zaleŜności od uŜytej metody, jak i między 
krajami. Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w tabeli poniŜej (Tabela 6), 
a przebieg poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz 
wybranych krajów na rysunkach w załączniku (Rysunek Z1.12). Wstępna analiza 
wykresów pozwala stwierdzić, Ŝe zidentyfikowane wahania stopnia wykorzystania 
mocy produkcyjnych w Polsce znacznie odbiegają od wahań zarejestrowanych 
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w strefie euro i analizowanych krajach, niekiedy moŜna wręcz mówić o przeciwnych 
kierunkach zmian. 
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Rysunek 6. Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych 
w Polsce. 

 
 Wartości współczynnika koherencji wynosi 0,13 dla Irlandii, a 0,61 dla Hiszpanii, 
dla pozostałych krajów waha się od 0,25 do 0,39. Wskazuje to na umiarkowaną 
zaleŜność. Jednak analiza współczynnika korelacji jednoczesnej nie jest juŜ tak 
pozytywna, współczynniki korelacji są w większości przypadków ujemne i niewielkie. 
Współczynniki korelacji krzyŜowych są równieŜ ujemne, ale sięgają nawet poziomu 
ok. -0,8. 
 Zaskakujące są wyniki dotyczące profilu wyprzedzeń wahań w Polsce i strefie euro. 
Przesunięcie fazowe wskazuje na opóźnienia względem cyklu polskiego nawet o ok. 4 
kwartały (z wyjątkiem Irlandii), podczas gdy analiza korelacji krzyŜowych ukazuje 
przeciwny wynik, czyli wyprzedzenie nawet o 4 kwartały. 
 Analiza punktów zwrotnych (Tabela Z1.7) ukazuje równieŜ niejednoznaczne 
wyniki. W dwóch przypadkach średnio uzyskano wyprzedzenie, a w pozostałych 
opóźnienie. 
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Tabela 6. Podstawowe miary synchronizacji cyklu wskaźnika wykorzystania mocy 
produkcyjnych (%). 

kraj koherencja 
przesunięcie 

fazowe 
(wyprzedzenie) 

korelacja krzyŜowa 

r0 rmax 
tmax 

(wyprzedzenie) 

strefa euro 0,39 -3,82 -0,22 -0,79 4 
DE 0,38 -3,27 -0,09 -0,79 4 
FR 0,36 -0,15 -0,56 -0,62 1 
IT 0,25 -3,73 -0,17 -0,70 4 
ES 0,61 -3,51 -0,05 -0,64 4 
IE 0,13 0,20 -0,39 -0,45 2 
PT 0,28 -2,64 0,12 -0,60 4 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 
 Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe wahania analizowanego w tym podrozdziale 
miernika, tj. wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych w Polsce charakteryzują 
się słabym podobieństwem do analogicznego miernika w krajach strefy euro. 
 

* * * 
 
 W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono silne wahania cykliczne 
aktywności gospodarczej w analizowanym okresie. WyróŜniono 4 krótkie cykle, 
trwające od 2,5 roku do 4 lat, przy czym fazy wzrostowe były nieco dłuŜsze niŜ fazy 
spadkowe. Wahania cykliczne w gospodarce polskiej miały charakter wyprzedzający 
w stosunku do wahań koniunktury w strefie euro. 
  Odnotowano znaczne podobieństwo w przebiegu cyklu koniunkturalnego w krajach 
strefy euro i w Polsce. Największą zgodność przebiegu wahań cyklicznych 
odnotowano pomiędzy Polską a średnią dla 12 krajów strefy euro. Spośród 
analizowanych pojedynczych krajów największe podobieństwa w przebiegu wahań 
cyklicznych stwierdzono między gospodarkami polską i niemiecką. W przypadku 
zaistniałych róŜnic w wahaniach poszczególnych zmiennych między Polską a strefą 
euro jako całością największe podobieństwa widoczne były między Polską 
a mniejszymi krajami UE: Hiszpanią, Portugalią, Irlandią. 
 Spośród wybranych do analizy zmiennych największe podobieństwa w przebiegu 
wahań cyklicznych stwierdzono dla danych opisujących koniunkturę w przemyśle 
przetwórczym: produkcji sprzedanej przemysłu i wskaźnika koniunktury w przemyśle. 
Nieco gorsze wyniki uzyskano dla PKB. Niejednoznaczne wyniki uzyskano dla stopnia 
wykorzystania mocy produkcyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała takŜe, iŜ 
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zachowania polskich gospodarstw domowych są kształtowane według odmiennych 
wzorców niŜ w krajach strefy euro. 
 Stwierdzono pewne róŜnice w lokalizacji punktów zwrotnych między gospodarką 
polską a krajami strefy euro. Największe z nich dotyczą okresu kryzysu rosyjskiego 
i boomu akcesyjnego, bardziej odczuwanych w Polsce niŜ w krajach strefy euro. 
W obu przypadkach moŜna je uzasadnić specyfiką wywołujących je zdarzeń, mających 
dla gospodarki polskiej znacznie większe znaczenie niŜ dla innych krajów UE.  
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Streszczenie 
 
 Przedmiotem opracowania jest analiza porównawcza przebiegu cyklu 
koniunkturalnego w Polsce i krajach strefy euro w latach 1995 -2008. W analizie 
wykorzystano dane ilościowe i dane o charakterze jakościowym. Do opisu dynamiki 
wahań cyklicznych wykorzystano następujące zmienne makroekonomiczne: PKB, 
indeks produkcji sprzedanej przemysłu (dane ilościowe), wskaźniki koniunktury dla 
przemysłu przetwórczego i gospodarstw domowych, ogólny wskaźnik nastrojów 
gospodarczych oraz stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (dane jakościowe, 
pozyskiwane w badaniach koniunktury metodą testu). Po wypreparowaniu czynnika 
cyklicznego przy uŜyciu filtra Christiano-Fitzgeralda przeprowadzono analizę 
zaleŜności wypreparowanych komponentów cyklicznych dla wszystkich zmiennych, 
objętych badaniem, pomiędzy Polską i poszczególnymi krajami strefy euro oraz strefą 
euro jako całością. W badanym okresie wyróŜniona w gospodarce polskiej 4 krótkie 
cykle, trwające od 2,5 roku do 4 lat. Stwierdzono, iŜ wahania cykliczne w Polsce mają 
charakter wyprzedzający w stosunku do wahań w strefie euro. Odnotowano takŜe 
znaczne podobieństwo w przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro. 
Największą zgodność w przebiegu wahań cyklicznych stwierdzono dla zmiennych 
o charakterze jakościowym, zwłaszcza dla wskaźnika koniunktury w przemyśle 
przetwórczym. Przeprowadzona analiza wykazała takŜe, iŜ zachowania polskich 
gospodarstw domowych są inne niŜ w krajach strefy euro.  
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Abstract 
 
 A comparative analysis of business cycle in Poland and in the Euro-zone countries 
within 1995-2008 is the objective of the paper. The analysis makes use of both 
quantitative and qualitative data. The following macroeconomic variables have been 
applied to describe the dynamics of cyclical fluctuations: GDP, indexes of business 
situation in manufacturing industry and households, general indicator of economic 
sentiment and the degree of utilizing production capacity (qualitative data obtained in 
business situation research through test method). After retrieving a cyclical factor with 
the use of the Christiano-Fitzgerald filter, an analysis of dependence of the retrieved 
cyclical components – for all the variables covered by the research – between Poland 
and individual countries of the Euro-zone and the Euro-zone as a whole has been 
carried out. Within the period of the research in Poland’s economy 4 short cycles have 
been distinguished, lasting from 2.5 to 4 years each. It has been stated that cyclical 
fluctuations in Poland are of preceding nature in relation to the Euro-zone fluctuations. 
Furthermore, a significant similarity in the course of business situation cycle in Poland 
and the Euro-zone has been observed as well. The largest unanimity in the course of 
cyclical fluctuations has been recorded in case of qualitative variables, notably 
regarding business situation indicator in manufacturing industry. The analysis 
conducted has also provided that the behaviour of Polish households is different than in 
the countries of the Euro-zone.  
 
 



 

Przemysław Pacześ 
 

Synchronizacja waha ń koniunkturalnych w strefie euro 
a teoria politycznego cyklu koniunkturalnego 
 
  
 Implikacją akcesji Polski do Unii Europejskiej są daleko idące konsekwencje 
zarówno o charakterze politycznym, jak i gospodarczym. Z makroekonomicznego 
punktu widzenia najwaŜniejszym wydarzeniem będzie jednak zastąpienie złotego 
wspólną walutą europejską. Konieczność przyjęcia euro nie budzi wątpliwości. Na 
mocy Traktatu Akcesyjnego14 (art. 4.) Polska od dnia przystąpienia do Unii 
Europejskiej jest jednocześnie członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej15. 
 Wśród ekonomistów nie ma jednomyślności co do optymalnego terminu przyjęcia 
euro. Jedni uwaŜają, Ŝe im szybciej to nastąpi, tym większe przyniesie korzyści. Inni 
z kolei argumentują, Ŝe przyjęcie wspólnej waluty zbyt prędko nie będzie korzystne dla 
gospodarki. Pomimo tego, iŜ wszyscy dostrzegają szereg moŜliwych pozytywnych 
następstw związanych z odejściem od złotego, do koronnych argumentów sceptyków 
szybkiego przyjęcia wspólnej waluty naleŜą wnioski wynikające z teorii optymalnego 
obszaru walutowego16. 
 Teoria optymalnego obszaru walutowego powstała w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, kiedy jeszcze nikt nie wyobraŜał sobie moŜliwości funkcjonowania 
wspólnej waluty europejskiej. JuŜ wtedy zastanawiano się dlaczego w niektórych 
krajach lepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie płynnego kursu walutowego, 
natomiast w innych lepiej sprawdza się kurs sztywny. Na podstawie 
przeprowadzonych rozwaŜań sformułowano właściwości, jakimi powinny 
charakteryzować się systemy gospodarcze, aby korzyści z wprowadzenia kursu 
sztywnego - co stanowi podstawę funkcjonowania wspólnej waluty - przewyŜszały 
koszty takiego działania. NaleŜą do nich m.in.: zbieŜność cykli koniunkturalnych, 
mobilność czynników produkcji, elastyczność rynku pracy, jak równieŜ transfery 

                                                 
14 (Dz.U. 2004, Nr 90, poz. 864) 
15 Jako członek Unii Gospodarczej i Walutowej Polska została objęta derogacją do czasu 
spełnienia kryteriów konwergencji. Procedura uchylenia derogacji określona została w art. 122 
ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE 2006 C 321E). 
16 Zob.: R. A. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, “American Economic Review”, 
Vol. 51, No. 4., 1961. 
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budŜetowe pomiędzy państwami.17 Na przestrzeni lat w ramach teorii optymalnego 
obszaru walutowego analizie poddawano dodatkowe elementy, takie jak: struktura 
wymiany handlowej, inflacja, stopień integracji finansowej, czy zmienność kursu 
walutowego18. 
 Aby kraj osiągał korzyści z uczestnictwa w unii walutowej wszystkie wymienione 
wcześniej kryteria powinny zostać spełnione łącznie, choć szczególnie istotne wydaje 
się kryterium zbieŜności wahań koniunkturalnych. Trudno jest prowadzić wspólną 
politykę pienięŜną, jeŜeli jeden kraj unii walutowej znajduje się w fazie wzrostowej, 
a inny w fazie spadkowej cyklu. W przypadku desynchronizacji wahań 
koniunkturalnych wzrasta ryzyko występowania asymetrycznych szoków 
makroekonomicznych, które mogą silnie negatywnie oddziaływać na gospodarki 
jednych państw, poprawiając jednocześnie konkurencyjność innych krajów. Brak 
synchronizacji moŜe więc spowodować, iŜ koszty związane z funkcjonowaniem 
wspólnej waluty przewyŜszą wynikające z niej korzyści, co stanowi powaŜny 
argument przemawiający za utrzymaniem autonomicznej polityki monetarnej. 
 Celem niniejszego opracowania jest próba analizy moŜliwości synchronizacji 
wahań na gruncie teorii politycznego cyklu koniunkturalnego. W pierwszej kolejności 
autor dokonuje przeglądu dotychczasowych badań dotyczących synchronizacji wahań 
koniunkturalnych. Z analizy dostępnej literatury wynika, iŜ w ramach unii walutowej 
moŜna zaobserwować pewien poziom zbieŜności cyklu, choć zdaniem wielu badaczy 
nie jest on jeszcze wystarczający. W celu określenia działań umoŜliwiających 
zwiększenie stopnia synchronizacji wahań, konieczna jest analiza czynników 
sprawczych cyklu. Rozpoczynając od ogólnej charakterystyki teorii cyklu, autor skupia 
uwagę na teorii politycznego cyklu koniunkturalnego, a następnie rozwaŜa moŜliwość 
ujednolicenia okresów wyborczych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. 
 W ramach teorii politycznego cyklu koniunkturalnego źródłem fluktuacji jest 
najczęściej sam mechanizm wyborczy. Istnieją badania empiryczne potwierdzające 
tezę, iŜ w pewnych odstępach czasu od dnia wyborów występują regularnie te same 
fazy cyklu. Z tego punktu widzenia ujednolicenie terminów wyborów mogłoby 
prowadzić do zwiększenia poziomu synchronizacji wahań, umoŜliwiając w rezultacie 
zwiększenie korzyści wynikających z integracji. Choć wprowadzenie jednolitych 
okresów wyborczych wydaje się w chwili obecnej trudne do osiągnięcia, wnioski 

                                                 
17 Ibidem 
18 E. Wojnicka, Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych,” Ekonomista”, Nr 1, 
2001. 
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zamieszczone w ostatniej części niniejszego opracowania powinny zachęcić do 
dalszych badań i analiz w tym zakresie. 
 
1. Cykl koniunkturalny w Unii Europejskiej 
 
 Istnieje szeroka literatura podejmująca tematykę fluktuacji koniunkturalnych 
w strefie euro. Z badań wynika, iŜ cykl koniunkturalny w poszczególnych państwach 
Unii Europejskiej staje się coraz bardziej ujednolicony19. Poszczególni badacze 
wskazują jednak na róŜne czynniki warunkujące synchronizację wahań. Według 
M. Baxter’a i M. Kouparitsas’a20 do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć wymianę 
handlową. Jest ona jednym z podstawowych czynników, które od lat były uwaŜane za 
istotne z punktu widzenia cyklu koniunkturalnego. W teorii trudno jednak stwierdzić, 
czy pogłębione relacje handlowe wpływają w większym stopniu na zwiększenie czy na 
zmniejszenie synchronizacji wahań. W modelach handlu międzynarodowego podkreśla 
się, iŜ wymiana handlowa z zagranicą umoŜliwia przepływy szoków pomiędzy 
państwami. Z tego powodu powinna wpływać dodatnio na ujednolicenie cyklu21. 
Z drugiej strony, zgodnie z teorią przewag komparatywnych, wraz ze wzrostem 
obrotów handlowych moŜe nastąpić specjalizacja produkcji, co z kolei moŜe być 
przyczyną desynchronizacji. 
 WaŜnym czynnikiem jest integracja rynków finansowych. Podobnie jednak jak 
w przypadku wymiany handlowej poszczególni badacze róŜnie definiują jej wpływ na 
ujednolicenie wahań. S. Kalemli-Ozcan, B. Sorensen i O. Yosha22 twierdzą, iŜ wysoki 
stopień integracji finansowej prowadzi do większej specjalizacji produkcji, 
a w rezultacie do desynchronizacji. A. M. Kose, E. S. Prased i M. E.Terrones23 uwaŜają 
z kolei, iŜ integracja rynków finansowych jest jednym z czynników prowadzących do 
synchronizacji cyklu. W wielu pracach moŜna odnaleźć stwierdzenie, iŜ w krajach 

                                                 
19 M. Artis, H. M. Krolzig, J. Toro, The European Business Cycle, Oxford Economic Papers, 
No. 56, 2004. 
20 M. Baxter, M. Kouparitsas, Determinants of Business Cycle Comovement: A Robust Analysis, 
NBER Working Paper, No. 10725, 2004. 
21 J. Imbs, Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, ”The Review of Economics and 
Statistics”, MIT Press, No. 86(3), 2004, s. 723-734. 
22 S. Kalemli-Ozcan, B. Sorensen, O. Yosha, Economic Integration, Industrial Specialization, 
and the Asymmetry of Macroeconomic Fluctuations,” Journal of International Economics”, No. 
55, 2003, s. 107-137. 
23 A.M. Kose, E. S. Prasad, M. E. Terrones, How Does Globalization Affect The 
Synchronization of Business Cycles?, “The American Economic Review”, Papers and 
Proceedings, No. 93(2), 2003, s. 57- 62. 
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wysoko rozwiniętych obserwuje się znaczny stopień zgodności wahań24. Dominuje 
jednak przekonanie, Ŝe w krajach Unii Europejskiej stopień synchronizacji cykli 
koniunkturalnych nie jest wystarczający. Silne powiązania moŜna odnaleźć pomiędzy 
krajami, takimi jak Niemcy i Austria, czy Belgia i Holandia, co jest wynikiem 
uwarunkowań historyczno-kulturowych. Jednocześnie wahania cykliczne niemieckiej 
gospodarki są ściśle skorelowane z cyklem koniunkturalnym Unii Europejskiej jako 
całości, co tłumaczy się znaczeniem niemieckiej gospodarki w ramach systemu 
gospodarczego Unii Europejskiej25. 
 Jak zauwaŜa P. Skrzypczyński26, oprócz Niemiec wysoki stopień dopasowania 
wahań koniunkturalnych do strefy euro jako całości wykazują systemy gospodarcze 
Austrii, Belgii, Francji i Holandii. Średni poziom synchronizacji wykazuje gospodarka 
włoska, natomiast niski Hiszpania, Portugalia, Grecja i Irlandia. NajniŜszy poziom 
dopasowania zaobserwowano dla gospodarki fińskiej. Według Skrzypczyńskiego 
wahania koniunkturalne w Finlandii posiadają punkty zwrotne w całkiem innych 
momentach niŜ ma to miejsce w strefie euro27. 
 Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce jeśli wziąć pod uwagę synchronizację cykli 
koniunkturalnych tzw. nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w stosunku 
do krajów naleŜących do strefy euro. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych 
przez Z. Darvas’a i G. Szapary’ego28 jedynie Polska, Węgry i Słowenia wykazują 
wysoką synchronizację PKB, produkcji przemysłowej i eksportu, przy braku 
synchronizacji konsumpcji i usług. Pozostałe państwa naleŜące do tej grupy osiągnęły 
niski stopień zgodności wahań, bądź taka zgodność w ogóle nie miała miejsca. 
 Na uwagę zasługują równieŜ wyniki badań R. Inklaar’a, R. Jong-A-Pin’a oraz 
Jakoba de Haan’a29. Autorzy dokonując analizy obejmującej 21 państw OECD 
stwierdzili, iŜ w państwach naleŜących do Unii Europejskiej następuje coraz większa 
synchronizacja fluktuacji gospodarczych. Zdaniem badaczy jest to częściową zasługą 

                                                 
24 M. Tomljanovich, Y. H. Ying, We’re All Connected: Business Cycle Synchronization in G7 
Countries, Colgate University, 2005. 
25 M. Kaiser, Euro zone. Uncompleted convergence, BNP PARIBAS Conjuncture, No. 7, 2005, 
s. 20-31. 
26 P. Skrzypczyński, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i 
Studia, Nr 210, Narodowy Bank Polski, 2006. 
27 Wniosek został sformułowany w oparciu o analizę szeregów czasowych PKB. 
28 Z. Darvas, G. Szapary, Business Cycle Synchronization In The Enlarged EU, Magyar 
Nemzeti Bank, Budapest, 2004. 
29 R. Inklaar, R. Jong-A-Pin, J. de Haan, Trade and Business Cycle Synchronization in OECD 
Countries. A Reexamination, CESifo Working Paper, No. 1546, 2005. 
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wzrostu wolumenu wymiany handlowej pomiędzy państwami. Największe znaczenie 
ma jednak zdaniem autorów wspólna polityka monetarna oraz ujednolicona polityka 
fiskalna. Sama przynaleŜność do Unii Gospodarczej i Walutowej powoduje 
ujednolicenie cyklu koniunkturalnego. Do momentu jednak, kiedy taka zbieŜność nie 
nastąpi kraj moŜe nie osiągać korzyści, a nawet moŜe ponosić dodatkowe koszty w 
przypadku wystąpienia szoku asymetrycznego, przy braku moŜliwości wykorzystania 
odpowiednich instrumentów polityki gospodarczej. 
 Zastanawiając się nad metodami umoŜliwiającymi osiągnięcie większej zbieŜności 
wahań koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej naleŜałoby w pierwszej 
kolejności zastanowić się nad przyczynami powstawania fluktuacji. Znając czynniki 
wywołujące cykl naleŜałoby się zastanowić, czy moŜliwe jest ich zaistnienie we 
wszystkich państwach w tym samym czasie. Choć ze względu na zróŜnicowane 
mechanizmy transmisji i moŜliwe opóźnienia idealna synchronizacja mogłaby nie mieć 
miejsca, to jednak wydaje się, iŜ byłoby moŜliwe osiągnięcie znacznego ujednolicenia 
fluktuacji. 
 
2. Źródła oscylacji 
 
 Do chwili obecnej wśród badaczy zjawiska wahań koniunkturalnych nie udało się 
wypracować wspólnego stanowiska w kwestii dotyczącej mechanizmu powodującego 
okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Funkcjonuje wiele teorii 
ekonomicznych, mających na celu wyjaśnienie następujących po sobie faz 
wzrostowych i spadkowych30. Z uwagi na brak jednoznacznych kryteriów oceny, kaŜda 
próba wyboru najlepszej z nich jest jednak z góry skazana na niepowodzenie.  
 W literaturze przedmiotu przegląd teorii cyklu koniunkturalnego jest zazwyczaj 
połączony z próbą ich segmentacji w odniesieniu do zaproponowanego przez badacza 
kryterium. Jednym z najczęściej spotykanych jest podział na egzogeniczne oraz 
endogeniczne teorie cyklu. W przypadku teorii egzogenicznych, przyczyny zmian 
poziomu aktywności gospodarczej są uzasadniane działaniem czynników niezaleŜnych 
od gospodarki. Teorie endogeniczne wskazują natomiast na czynniki o charakterze 
wewnętrznym, traktując fluktuacje jako element mechanizmu funkcjonowania systemu 
gospodarczego. 
 Inne kryterium podziału moŜe stanowić czas powstania teorii oraz dominująca 
w danym okresie myśl ekonomiczna. MoŜna zatem wyróŜnić klasyczne teorie cyklu, 

                                                 
30 Zob.: H. Hagemann, Business Cycle Theory, Selected Texts 1860-1939, Part I , Pickering & 
Chatto Publishers, London 2002. 
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teorie neoklasyczne, jak równieŜ teorie wpisane w nurt rozwaŜań ekonomicznych 
J.M. Keynesa31. Teorie cyklu koniunkturalnego mogą być takŜe klasyfikowane w 
odniesieniu do czynników stanowiących główny element sprawczy wahań. Do takich 
czynników naleŜy zaliczyć zjawiska meteorologiczne, zmiany poziomu inwestycji i 
oszczędności, zmiany o charakterze pienięŜnym, czynniki psychologiczne, szoki oraz 
inne czynniki. 
 Przyjmując jako kryterium klasyfikacji czynniki stanowiące główny element 
sprawczy wahań moŜna wymienić: 
 
Teorie cyklu oparte na zjawiskach meteorologicznych 
 Analiza zjawisk pogodowych stanowi fundament teorii cyklu koniunkturalnego 
sformułowanych na przełomie XIX i XX w. przez Williama S. Jevons’a oraz 
Henry’ego L. Moor’a. Podstawą teorii Jevons’a były badania nad cyklem 
występowania plam na słońcu32. Teoria autorstwa H. L. Moor’a jest z kolei oparta na 
badaniach zmian zachodzących w atmosferze33. 
 
Teorie cyklu skonstruowane w oparciu o analizę zmian poziomu inwestycji 

i oszczędności w odniesieniu do zmian wielkości produkcji 
 W ramach tego rodzaju teorii na uwagę zasługuje idea autorstwa K. Wicksell’a, 
który jako jeden z pierwszych ekonomistów odrzucił prawo Say’a34. Wykazał, Ŝe 
inwestycje nie są uzaleŜnione od oszczędności, jeŜeli istnieje moŜliwość zaciągnięcia 
kredytu. Znaczenie inwestycji jako czynnika wywołującego fluktuacje gospodarcze 
docenił równieŜ ukraiński ekonomista M. T. Baranovsky. Jego zdaniem w gospodarce 
w pewnych okresach następuje kumulacja kapitału, która determinuje wzrost poziomu 
inwestycji. Implikacją popytu inwestycyjnego jest wzrost produkcji dóbr 
inwestycyjnych co prowadzi do oŜywienia gospodarki35. Istotne są równieŜ badania 
T. R. Malthusa, który uwaŜał, iŜ przyczynę fluktuacji moŜe stanowić zbyt niski poziom 
agregatowego popytu, co znalazło następnie swoje odzwierciedlenie w pracach 

                                                 
31 Por.: A. Jakimowicz, Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa 2003. 
32 Zob.: W. S. Jevons, The Solar Commercial Cycle,”  Nature”, Vol. 26, 1882, p. 226–28 oraz 
W. S. Jevons, Commercial Crises and Sun-Spots, “Nature”, Vol. 19, 1878, s. 33-37. 
33 Por.: P.G. Wright, Moor’s Economic Cycles, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 29, No. 
3, p. 631-641. 
34 Por.: M. R. Kumara, Is J. B. Say's Law of Value a Mere Repetition of The Theory of Business 
Fluctuations?, “Journal of Economics”, No. 2, June 1968, s. 251-256. 
35 Zob.: V. Barnett, Tugan-Baranovsky as a Pioneer of Trade Cycles Analysis, “Journal of the 
History of Economic Thought”, Vol. 23, No. 4, December 2001, s. 443-466. 
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angielskiego ekonomisty J. A. Hobsona36. Zgodnie z teorią zaproponowaną przez 
W. T. Catchingsa oraz W. Fostera proces inwestycyjny jest rozłoŜony w czasie. Wraz z 
budową nowych linii wytwórczych następuje stopniowy wzrost poziomu produkcji. 
Jednocześnie pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu inwestycyjnego 
otrzymują wynagrodzenie, które przeznaczają na wydatki konsumpcyjne. Wraz ze 
wzrostem produkcji wzrasta zatem poziom konsumpcji. Sytuacja ulega jednak zmianie, 
kiedy przewidziane do realizacji przedsięwzięcie zostanie ukończone37. 
 
Teorie cyklu skonstruowane w oparciu o czynniki psychologiczne 

 Zdaniem wielu badaczy ogromną rolę w procesie kreacji cyklu odgrywają czynniki 
psychologiczne. Jak zauwaŜa A. C. Pigou czynnikiem wywołującym fluktuacje mogą 
być w szczególności oczekiwania dotyczące poziomu przyszłej konsumpcji a w 
rezultacie przyszłych zysków. Zgodnie z przedstawioną teorią nie są one jednak 
pozbawione błędów. W wielu przypadkach opierają się na dominujących w danym 
momencie w gospodarce falach optymizmu, bądź pesymizmu, choć mogą być równieŜ 
spowodowane przyjęciem przez przedsiębiorcę błędnych załoŜeń. Bez względu jednak 
na przyczynę oraz skalę popełnianych błędów, implikują one nieuzasadnione zmiany 
poziomu inwestycji, a w rezultacie generują cykl koniunkturalny. 
 
Teorie skonstruowane w oparciu o inne czynniki 
 Godne uwagi wydają się równieŜ teorie cyklu koniunkturalnego zakładające 
istnienie pewnej statycznej równowagi w gospodarce. L. Walras porównuje system 
gospodarczy do jeziora, które zazwyczaj jest w stanie wewnętrznej równowagi. Co 
pewien czas zmieniają się jednak warunki pogodowe oraz nadchodzi silny wiatr, który 
tę równowagę zakłóca38. Cykl koniunkturalny jest zatem traktowany jako pewien stan 
nierównowagi, wywołany czynnikami zewnętrznymi. Zakłada się przy tym istnienie w 
gospodarce wewnętrznego mechanizmu stabilizującego. 
 Źródłem wahań koniunkturalnych mogą być równieŜ czynniki o charakterze 
politycznym. Właśnie teoria politycznego cyklu koniunkturalnego będzie przedmiotem 
zainteresowania w dalszej części niniejszej pracy. 
 

                                                 
36 Zob.: J. A. Hobson, The Industrial System, in: W. J. Roberts, ”International Journal of 
Ethics”, Vol. 20, No. 3, s.. 376-378. 
37 Por.: E. Allgoewer, Emil Lederer: Business Cycles, Crises and Growth, Discussion Paper No. 
2001-13, University of St. Gallen, October 2001, s. 19-22 
38 L. Walras, Elements of Pure Economics, 1874. 
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3. Teoria politycznego cyklu koniunkturalnego 
 
 Pojęcie „polityczny cykl koniunkturalny” zostało po raz pierwszy uŜyte przez 
M. Kaleckiego w I połowie XX wieku. Na podstawie prowadzonych badań Kalecki 
wysunął hipotezę, iŜ rządy podejmują decyzje dotyczące polityki gospodarczej 
państwa pod wpływem nacisków ze strony mających sprzeczne ze sobą interesy grup 
społecznych, a mianowicie kapitalistów i robotników. Klasa kapitalistów, zgodnie z 
teorią Kaleckiego, była klasą uprzywilejowaną. Cykl koniunkturalny powstawał w 
wyniku presji wywieranej na rząd, w zaleŜności od sytuacji gospodarczej zmieniała się 
siła i kierunek nacisków poszczególnych grup społecznych, co prowadziło do 
powstania fluktuacji gospodarczych39. 
 W latach 70-tych XX wieku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania teorią cyklu 
politycznego. Prowadzono wiele badań, na podstawie których powstały publikacje 
dotyczące wymienionej tematyki. W tym okresie wyodrębniły się równieŜ dwa 
podstawowe nurty w ramach teorii cyklu politycznego. Podstawą podziału była 
polityczna motywacja decydentów do generowania fluktuacji. Ze względu na to 
kryterium moŜna wyróŜnić: 

• oportunistyczne teorie cyklu 

• ideologiczne teorie cyklu 
 Podstawą oportunistycznych teorii cyklu politycznego jest przekonanie, iŜ jedynym 
celem partii politycznych jest zdobycie i utrzymanie władzy. Tego rodzaju podejście 
zostało po raz pierwszy zaproponowane przez W.D Nordhaus’a40. Nordhaus twierdził, 
iŜ wyborcy nie mają dostatecznej wiedzy ekonomicznej, aby ocenić politykę rządu w 
długiej perspektywie. Podejmując decyzje wyborcze kierują się jedynie bieŜącym 
poziomem inflacji i bezrobocia. W modelu przyjęto jednocześnie załoŜenie, iŜ ich 
oczekiwania z okresu na okres nie ulegają zmianie. Popularność poszczególnych partii 
politycznych jest więc uzaleŜniona od wyników ekonomicznych w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym wybory. W takiej sytuacji decydenci wykorzystując 
zaleŜności wynikające z krzywej Philipsa manipulują instrumentami polityki 
gospodarczej w taki sposób, aby w krótkim okresie poprzedzającym wybory obniŜyć 
bezrobocie kosztem zwiększonej inflacji w okresach przyszłych. Teoria Nordhausa 
podlegała w okresie późniejszym wielu modyfikacjom. W szczególności krytyce 
poddano załoŜenie dotyczące naiwności wyborców. H. Chappell i W. Keech 
prowadzili badania dzieląc wyborców na łatwowiernych, którzy nie potrafią 
                                                 
39 M. Kalecki, Political Aspects of Full Employment, Political Quarterly, Vol. XIV, 1943. 
40 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies” No. 42, 1975. 
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przewidzieć przyszłych skutków obecnych działań rządu oraz wyrafinowanych, którzy 
nie tylko nie ulegają manipulacjom, ale są w stanie ukarać decydentów za próbę 
oszustwa41. Bez względu jednak na poszczególne załoŜenia, teoria Nordhausa do dnia 
dzisiejszego stanowi punkt wyjścia dla wielu analiz empirycznych z zakresu 
politycznego cyklu koniunkturalnego.  
 W przeciwieństwie do W.D. Nordhausa, D.A. Hibbs twierdził, Ŝe partie rządzące 
realizują interesy swojego zaplecza politycznego, kierując się w swoich działaniach 
przesłankami ideologicznymi. W modelu rozwaŜano, podobnie jak u Nordhausa, 
zaleŜność pomiędzy inflacją a bezrobociem, wynikającą z krzywej Philipsa. Hibbs 
przyjmował implicite, iŜ w interesie grup społecznych o stosunkowo niewielkich 
dochodach jest niskie bezrobocie oraz relatywnie wysoki poziom inflacji, natomiast 
jednostki osiągające wyŜsze dochody preferują niską inflację oraz względnie wysoki 
poziom bezrobocia. Partie lewicowe wykorzystując instrumenty polityki fiskalnej oraz 
polityki pienięŜnej działają w interesie pracowników, dąŜąc do utrzymania niskiego 
bezrobocia oraz wysokiej inflacji, natomiast partie centrowe oraz prawicowe, które 
reprezentują interesy właścicieli kapitału, usiłują osiągnąć odwrotną konfigurację 
wymienionych zmiennych42 B. Frey i F. Schneider43 wskazują z kolei na relację 
wymienną pomiędzy czynnikami oportunistycznymi i ideologicznymi.  
 
4. Cykl polityczny a strefa euro 
 
 Jak zauwaŜa M. Hallenberg i L. Vinhas de Souza moŜliwe jest wykazanie istnienia 
cyklu politycznego w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności w państwach 
naleŜących do strefy euro44. Z punktu widzenia skuteczności i efektywności polityki 
pienięŜnej Europejskiego Banku Centralnego istotne wydają się zatem badania 
dotyczące synchronizacji tego rodzaju fluktuacji. Zdaniem F. Breuss’a45 
synchronizacja cyklu osiągnięta przez określenie jednolitych terminów wyborów w 

                                                 
41 H. Chappell, W. Keech, The Unemployment Rate Consequences of Partisan Monetary 
Policies, “Southern Economic Journal”, No. 79, s. 107-122, 1988. 
42 D.A. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy, “The American Political Science 
Review”, Vol. 71, s. 1467. 
43 B. Frey, F. Schneider, A Model of Politico-Economic Behaviour in The UK, “The Economic 
Journal”, No. 88, 1978, s. 243-253. 
44 Hallenberg M., Vinhas de Souza L., The Political Business Cycles of EU Accesion Countries, 
Tinberger Institute Discussion Paper No. 085/2, 2000. 
45 F. Breuss, A Common Election Day for Euro Zone Member States?, Europainstitut - 
Wirtschaftsuniversität Wien, Working Paper No. 75, 2007, s. 19. 
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państwach strefy euro doprowadzi jednocześnie do zwiększenia dobrobytu mierzonego 
PKB oraz spadku bezrobocia. Warto zatem dokonać analizy zaproponowanego modelu 
polityczno-ekonomicznego, który składa się z elementów estymowanych oddzielnie 
dla kaŜdego z dwunastu46 państw strefy euro: 
 
1. PKB (Y) – w modelu regresji wzrost gospodarczy został określony w następujący 
sposób: 

)1(*12.0*06.0*33.0*56.0*11.0)/(*35.0 −−+∆−++∆+= DDUYEUREYIconstY  

 SGPPAELPRPGS *78.0*0.0*24.0)(*11.0*05.0*08.0*006.0 −++−−−−−  

 )1(*20.0 −+ Y  

gdzie: 
const – stała;  
I – wielkość inwestycji; 
E – stopa wzrostu zatrudnienia; 
YEUR – stopa wzrostu realnego PKB w strefie euro; 
U – zmiana stopy bezrobocia; 
D – saldo budŜetowe w okresie obecnym; 
D(-1) – saldo budŜetowe w okresie wcześniejszym; 
S – wielkość długu publicznego w stosunku do PKB; 
G – procentowy udział wydatków rządowych w PKB; 
P – stopa inflacji; 
(R – P) – realna krótkookresowa stopa procentowa w strefie euro; 
EL – zmienna zerojedynkowa, przyjmująca wartość 1 w roku wyborczym; 
PA – zmienna zerojedynkowa charakteryzująca czynniki implikujące występowanie 

cyklu politycznego (ideologiczne bądź oportunistyczne); 
SGP – efekt wzrostu PKB spowodowany implementacją Paktu Stabilności i Wzrostu; 
Y(-1) – PKB w okresie wcześniejszym. 
 
 PowyŜsze równanie, w którym wszystkie współczynniki oprócz „PA” są istotne 
statystycznie, zostało wykorzystane w modelu dla kaŜdego z dwunastu państw strefy 
euro. Jedyną róŜnicę dla poszczególnych państw stanowiły wartości stałej „const”47. 
 

                                                 
46 Analiza nie obejmuje Słowenii, Cypru i Malty. 
47 F. Breuss, A Common Election Day…, op. cit. 
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2. Saldo budŜetowe (D) – dla kaŜdego z analizowanych krajów dokonano estymacji 
parametrów równania o następującej postaci: 
 )1(−++++= DPAELYconsD λγβα  

 Przyjęto załoŜenie, Ŝe oprócz deficytu bądź nadwyŜki z okresu wcześniejszego, na 
poziom bieŜącego salda ma wpływ wzrost gospodarczy oraz czynniki polityczne, do 
których naleŜy zaliczyć zarówno fakt występowania roku wyborczego (zmienna EL), 
jak równieŜ rodzaj motywacji politycznej (PA).  
 W pięciu z dwunastu państw zmienna EL okazała się jednak statystycznie nieistotna 
(Belgia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania). Z kolei zmienna PA okazała się 
istotna tylko w trzech największych państwach strefy euro, do których naleŜą Francja, 
Niemcy i Włochy. 
 
3. Stopa bezrobocia (U) – choć w modelu moŜna odnaleźć nieznaczne róŜnice 
pomiędzy państwami w przypadku specyfikacji estymowanych równań opisujących 
stopę bezrobocia, mają one generalnie następującą postać48: 
 UEURYUconsU γβα +−−+= )1(  

gdzie: 
UEUR – średnia stopa bezrobocia w strefie euro; 

cons – stała; γβα ,, - współczynniki 

 
4. Stopa inflacji (P) – do analizy inflacji wykorzystano następującą specyfikację: 
 YPEURconsP βα −+=  

 Przyjęto złoŜenie, iŜ na inflację poszczególnych państw ma wpływ zagregowana 
inflacja w strefie euro (PEUR) oraz wzrost gospodarczy (Y). 
 W modelu przeprowadzono równieŜ analizę współczynników YEUR, UEUR oraz 
PEUR, czyli zagregowanych dla strefy euro wielkości PKB, bezrobocia i inflacji, 
obliczonych przy uwzględnieniu odpowiednich wag PKB dla poszczególnych krajów. 
W oparciu o powyŜszą analizę, w celu opisu zachowania Europejskiego Banku 
Centralnego w zakresie polityki pienięŜnej wykorzystano regułę Taylora49: 

                                                 
48 Dla niektórych państw zamiast stopy bezrobocia, w modelu wykorzystano róŜnicę pomiędzy 
krajową stopą bezrobocia a średnim bezrobociem w strefie euro. 
49 Reguła Taylora: r = r* + β (π – π*)+ α y  
gdzie: 
r – nominalna stopa procentowa 
r* - realna stopa procentowa odpowiadająca stanowi pełnego zatrudnienia 
y – rozmiar luki popytowej 
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 )0.3(*62.0)0.2(*12.15.3 −+−+= YEURPEURR  
 Przy wykorzystaniu opisanego modelu polityczno-ekonomicznego dokonano 
symulacji mającej na celu porównanie dwóch scenariuszy wyborczych, mianowicie 
sytuacji, w której ma miejsce synchronizacja terminów wyborczych w państwach 
strefy euro w odniesieniu do przypadku, kiedy taka synchronizacja nie występuje. 
 PoniewaŜ symulacja dotyczy okresu funkcjonowania wspólnej waluty, obejmuje 
okres od 1999 do 2008 roku. Wybrano trzy wspólne lata wyborcze, mianowicie 1999, 
2003 i 2007 rok, a następnie dokonano porównania symulacji ekonomicznych 
implikacji jednolitych terminów wyborczych z wynikami osiąganymi obecnie, czyli 
w sytuacji zróŜnicowanych terminów wyborczych. Wyniki przeprowadzonej symulacji 
zostały przedstawione w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Przewidywane korzyści i koszty synchronizacji okresów wyborczych w 

strefie euro w latach 1999-2008 
 Wzrost 

PKB (%) 
Bezrobocie 

(%) 
Inflacja 

(%) 
Saldo 

budŜet. (%) 
Krótkookresowa 
stopa proc. (%) 

Austria 0.01 -0.06 0.75 0.14  

Belgia 0.03 -0.11 0.45 0.03  

Finlandia 0.07 -0.82 1.21 0.41  

Francja 0.48 -0.19 0.64 -1.50  

Niemcy 0.31 -0.42 0.44 -0.33  

Grecja 0.57 -0.77 3.61 -1.71  

Irlandia 0.41 -1.07 1.30 0.49  

Włochy 0.54 -0.93 1.78 -1.13  

Luksemburg 0.38 -0.73 1.11 0.26  

Holandia 0.14 -2.19 1.73 0.33  

Portugalia 0.16 -0.22 1.77 0.08  

Hiszpania 0.28 -2.90 2.37 0.41  

Strefa euro 0.35 -0.91 1.22 - 1.59 

Źródło: F. Breuss, A Common Election Day for Euro Zone Member States?, Europainstitut - 

Wirtschaftsuniversität Wien, Working Paper No. 75, 2007, s. 21. 

 
 Z analizy wynika, iŜ synchronizacja okresów wyborczych w państwach strefy euro 
prowadzi do wzrostu PKB oraz spadku bezrobocia. Problemem moŜe być jednak 

                                                                                                                                  
π* - cel inflacyjny 
(π – π*) – stopień realizacji celu inflacyjnego 
α, β – wagi 
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jednoczesny wzrost inflacji. Taka sytuacja implikuje wzrost restrykcyjności polityki 
pienięŜnej Europejskiego Banku Centralnego, co w rezultacie prowadzi do wzrostu 
krótkookresowej stopy procentowej. W niektórych krajach moŜna zaobserwować 
negatywne efekty budŜetowe synchronizacji okresów wyborczych, co z kolei mogłoby 
utrudnić osiągnięcie celów Paktu Stabilności i Wzrostu. 
 
5. Strategia ujednolicenia fluktuacji 
 
 Zgodnie z wynikami przeprowadzonej symulacji, synchronizacja okresów 
wyborczych w strefie euro moŜe mieć pozytywny wpływ na wzrost dobrobytu 
mierzonego wielkością PKB. Trudno jednak odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na 
PKB miałaby częściowa synchronizacja okresów wyborczych, mająca miejsce w 
sytuacji, jeŜeli w jednym lub w kilku państwach strefy euro zaistniałaby potrzeba 
zorganizowania wcześniejszych wyborów. Wydaje się, Ŝe „wyłamanie się” jednego 
bądź kilku państw mogłoby wywołać pozytywne, bądź negatywne efekty zarówno dla 
tego państwa, jak i pozostałych krajów strefy euro. 
 
Tabela 2. Zmiany PKB (%) będące wynikiem asymetrycznej synchronizacji okresów 

wyborczych w strefie euro w latach 1999-2008 

Synchronizacja w: 
12 państwach strefy 

euro 
3 największych 

krajach strefy euro 
9 mniejszych 

krajach strefy euro 
Austria 0.01 0.12 -0.11 

Belgia 0.03 0.09 -0.06 

Finlandia 0.07 0.12 -0.06 

Francja 0.48 0.52 -0.04 

Niemcy 0.31 0.38 -0.06 

Grecja 0.57 0.27 0.29 

Irlandia 0.41 0.14 0.27 

Włochy 0.54 0.57 -0.03 

Luksemburg 0.38 0.12 0.25 

Holandia 0.14 0.20 -0.06 

Portugalia 0.16 0.19 -0.03 

Hiszpania 0.28 0.23 0.04 

Strefa euro 0.35 0.37 -0.02 

Źródło: F. Breuss, A Common Election Day for Euro Zone Member States?, Europainstitut - 

Wirtschaftsuniversität Wien, Working Paper No. 75, 2007, s. 23 
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 Interesująca z tego punktu widzenia jest symulacja przeprowadzona przez 
F. Breuss’a, który dokonał analizy wpływu synchronizacji okresów wyborczych 
w trzech największych państwach (Francja, Niemcy, Włochy) oraz w dziewięciu 
pozostałych państwach na wzrost PKB w całej strefie euro w podziale na poszczególne 
kraje50. Wyniki badań przedstawione zostały w tabeli 2.  
 Z badań wynika, iŜ synchronizacja okresów wyborczych w krajach duŜych ma 
znacznie większe znaczenie dla całej strefy euro, niŜ synchronizacja w krajach małych, 
pomimo większej liczby tych ostatnich. Dodatkowo naleŜy zauwaŜyć, iŜ z uwagi na 
znaczny wpływ krajów duŜych na systemy gospodarcze mniejszych państw strefy 
euro, synchronizacja okresów wyborczych w tych państwach wywołuje silniejsze 
dodatnie efekty dla wszystkich państw strefy euro. Wzrost dobrobytu mierzonego PKB 
jest przeciętnie wyŜszy niŜ w przypadku jednolitej synchronizacji w całej strefie euro. 
Z kolei synchronizacja terminów wyborczych w państwach mniejszych wywołuje 
negatywne implikacje zarówno dla tych państw, jak i dla pozostałych krajów strefy 
euro. 
 

 
Rysunek 4. Zmiana amplitudy wahań koniunkturalnych (w % PKB) w przypadku 

synchronizacji okresów wyborczych w strefie euro 
Źródło: F. Breuss, A Common Election Day for Euro Zone Member States?, Europainstitut - 

Wirtschaftsuniversität Wien, Working Paper No. 75, 2007, s. 25. 

 

                                                 
50 F. Breuss, A Common Election Day…, op. cit. s. 23. 
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 Synchronizacja okresów wyborczych w krajach strefy euro moŜe prowadzić do 
wzrostu dobrobytu oraz większej synchronizacji wahań koniunkturalnych, co ułatwia 
prowadzenie polityki pienięŜnej przez Europejski Bank Centralny. Z przeprowadzonej 
symulacji wynika jednak, iŜ zwiększeniu ulega równieŜ amplituda cyklu, co zostało 
przedstawione na rys. 4. 
 

* * * 
 
 Synchronizacja wahań koniunkturalnych w strefie euro jest warunkiem niezbędnym 
prowadzenia przez Europejski Bank Centralny efektywnej polityki pienięŜnej. Brak 
synchronizacji powoduje, iŜ polityka monetarna ECB nie tylko nie prowadzi do 
stabilizacji fluktuacji gospodarczych, ale równieŜ moŜe przyczynić się do zwiększenia 
oscylacji. Brak synchronizacji wahań zwiększa ryzyko związane z przystąpieniem do 
strefy euro dla takich krajów jak Polska, dając podstawy do zachowania autonomicznej 
polityki pienięŜnej przez narodowe banki centralne. 
 Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje na zróŜnicowanie 
synchronizacji wahań koniunkturalnych w poszczególnych państwach UE w stosunku 
do „cyklu europejskiego”. Za najlepiej „dopasowany” kraj uwaŜa się Niemcy. 
Największe problemy z synchronizacją wahań mają z kolei tzw. nowe państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. 
 Cykliczne wahania poziomu aktywności gospodarczej w poszczególnych 
państwach mogą być uwarunkowane róŜnymi czynnikami. NaleŜą do nich między 
innymi czynniki o charakterze politycznym, wśród których na szczególną uwagę 
zasługuje mechanizm wyborczy. Synchronizacja cyklu moŜe być zatem dokonana 
poprzez ujednolicenie terminów oddziaływania bodźców wywołujących fluktuacje. 
 Istnieją badania uwiarygadniające występowanie w strefie euro politycznego cyklu 
koniunkturalnego. Jego fazy są ściśle skorelowane z 4-letnim cyklem wyborczym. 
Ujednolicając w czasie występowanie czynników sprawczych cyklu moŜna 
doprowadzić do większej synchronizacji wahań koniunkturalnych. NaleŜy zatem 
rozwaŜyć moŜliwość wprowadzenia jednolitego terminu wyborów we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej. Proponowane rozwiązanie wydaje się nierealne z 
politycznego punktu widzenia. Badania wskazują jednak, iŜ jego przyjęcie moŜe 
jednocześnie doprowadzić do zwiększenia PKB oraz spadku bezrobocia.  
 NaleŜy podkreślić, iŜ zgodnie z teorią optymalnego obszaru walutowego, 
synchronizacja wahań koniunkturalnych jest tylko jednym z czynników 
umoŜliwiających osiąganie korzyści z prowadzonej przez Europejski Bank Centralny 
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polityki pienięŜnej. Istnieją jednocześnie inne kryteria, które równieŜ muszą zostać 
spełnione. 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, iŜ sam udział w Unii Gospodarczej i 
Walutowej moŜe powodować zwiększenie stopnia synchronizacji wahań. Jest to jednak 
dość ryzykowne rozwiązanie ze względu na moŜliwość wystąpienia w międzyczasie 
asymetrycznych szoków makroekonomicznych. Choć wprowadzenie jednolitych 
terminów wyborczych wydaje się w dniu dzisiejszym trudne do osiągnięcia, moŜe 
mieć pozytywny wpływ na synchronizację cyklu zarówno w państwach strefy euro, jak 
i w krajach objętych derogacją. 
 Wnioski wynikające z niniejszego opracowania są szczególnie istotne z punktu 
widzenia Polski, jako państwa stojącego obecnie w obliczu trudnej do podjęcia decyzji. 
Określenie daty przyjęcia wspólnej waluty budzi wiele kontrowersji. Wśród 
ekonomistów moŜna odnaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników szybkiego 
przyjęcia euro. Wskazuje się głównie na trudności w określeniu kursu równowagi 
złotego do euro oraz na zbyt niski stopień synchronizacji cyklu. Jak stwierdzono, wraz 
ze wzrostem stopnia integracji następuje wzrost synchronizacji wahań. Podejmując 
dodatkowe wysiłki moŜna jednak ten wzrost przyspieszyć, osiągając w wyniku 
integracji dodatkowe korzyści ekonomiczne. 
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Streszczenie 
 
 Synchronizację wahań koniunkturalnych wymienia się jako jeden z 
najwaŜniejszych czynników, niezbędnych do osiągnięcia pełnych korzyści z integracji 
walutowej, a tym samym warunkujących termin przystąpienia Polski do strefy euro. 
Brak synchronizacji uniemoŜliwia prowadzenie wspólnej polityki monetarnej przez 
kraje naleŜące do unii walutowej.  
 Celem pracy jest próba analizy moŜliwości synchronizacji wahań koniunkturalnych 
w strefie euro w oparciu o teorię politycznego cyklu koniunkturalnego. Zgodnie 
z wymienioną teorią źródła oscylacji moŜna odnaleźć w mechanizmie wyborczym. Te 
same fazy cyklu występują w podobnych odstępach czasu pomiędzy wyborami. 
Ujednolicenie kalendarza wyborczego w Unii Europejskiej mogłoby zatem 
doprowadzić do zwiększenia stopnia synchronizacji cyklu. 
 Opracowanie rozpoczyna przegląd literatury dotyczącej problematyki cyklu 
koniunkturalnego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem oscylacji w 
strefie euro. Wynika z niego, iŜ w państwach unii walutowej zbieŜność wahań 
cyklicznych jest wyŜsza, niŜ w państwach znajdujących się poza strefą. Nie jest jednak 
optymalna z punktu widzenia teorii optymalnego obszaru walutowego. 
 W dalszej części pracy autor zwraca uwagę na teorię politycznego cyklu 
koniunkturalnego, jako jedną z teorii objaśniających powstawanie fluktuacji. 
Przedstawia czytelnikowi model F. Breuss’a, z którego wynika, iŜ synchronizacja 
wahań będąca następstwem ujednolicenia okresów wyborczych w państwach Unii 
Europejskiej moŜe spowodować wzrost PKB oraz spadek bezrobocia. W wyniku 
takiego działania moŜe jednak nastąpić jednoczesny wzrost inflacji. 
 W konkluzji autor zauwaŜa, iŜ ujednolicenie okresów wyborczych w państwach 
Unii Europejskiej moŜe być trudne do osiągnięcia z politycznego punktu widzenia. 
Problematyka pracy jest jednak niezwykle istotna z punktu widzenia trwających 
obecnie wśród ekonomistów sporów dotyczących terminu przystąpienia Polski do 
strefy euro. Choć w opracowaniu nie określono optymalnej daty przyjęcia wspólnej 
waluty, wskazano kierunki do dalszych badań i przemyśleń.  
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Abstract 
 
 Synchronisation of business situation fluctuations is perceived as one of the most 
important factors vital to achieve full benefits from monetary integration and therefore 
conditioning the date of Poland’s forming the Euro-zone. The lack of synchronisation 
impedes the pursuit of common monetary policy by member countries of the monetary 
union. 
 The objective of the paper is an attempted analysis of a possibility to synchronise 
business situation fluctuations in the Euro-zone basing on the theory of political 
situation cycle. In accordance with the mentioned theory the sources of fluctuations 
could be detected in the election mechanism. The some phases of the cycle occur at 
similar time intervals between the elections. Unification of the election calendar within 
the European Union could therefore lead to the increased degree of the cycle 
synchronisation. 
 The paper starts with a review of writings regarding the problem of business 
situation cycle in the European Union with focus on the fluctuations in the Euro-zone. 
It result from the review that in the monetary union states the divergence of cyclical 
fluctuations is larger than in the states outside the union. However, it is not optimal 
considering the theory of optimal monetary area. 
 Further in the paper the author draws attention to the theory of political situation 
cycle as one of those explaining the origin of fluctuations. The reader is provided with 
the F. Breuss model that proves that synchronisation of fluctuations being the 
aftermath of the unification of the election time within the European Union may trigger 
GDP growth and a drop in unemployment. However, this could result in a concurrent 
inflation rise. 
 Concluding, the author states that unification of the election time in the European 
Union States might be difficult to reach from political point of view. The subject 
matter of the paper is, however, crucial considering disputes going on nowadays 
among economist concerning the date of Poland’s joining the Euro-zone. Although no 
optimal date for accepting the common currency is provided in the paper, it indicates 
directions for further thoughts and research. 
 
 
 



 

Marek Lubiński 
 

Polityka stabilizowania koniunktury w warunkach  
Paktu Stabilno ści i Wzrostu 
 
 Wśród zewnętrznych uwarunkowań narodowej polityki stabilizacyjnej mieści się 
integracja gospodarcza. Jej szczególnym i waŜnym z perspektywy Polski przypadkiem 
jest Unia Europejska, a zwłaszcza strefa euro z obowiązującymi jej członków 
uregulowaniami Paktu Stabilności i Wzrostu (SGP). SGP stwarza ramy prawne 
prowadzenia polityki budŜetowej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Rezygnacja państw euro z niezaleŜnej polityki pienięŜnej i akceptacja zawartych w 
SGP ograniczeń polityki fiskalnej stworzyło specyficzne uwarunkowania dla polityki 
stabilizacyjnej. Związane z tym problemy potęguje fakt, Ŝe kraje Unii Gospodarczej 
i Walutowej nie spełniają kryteriów optymalnego obszaru walutowego. 
 Uwagi te określają schemat analizy, której podstawą jest odwołanie się do 
koncepcji optymalnego obszaru walutowego i refleksji na temat stopnia ich spełnienia 
przez kraje strefy euro. W dalszej kolejności przypomniano podstawowe uregulowania 
SGP. Tekst zamyka ocena przyjętych rozwiązań i ich wpływu na stabilizowanie 
koniunktury z perspektywy teoretycznej. Przedmiotem analizy są regulacje 
instytucjonalno-prawne i ich potencjalne, nie zawsze korzystne konsekwencje. Tam 
gdzie to było moŜliwe odwoływano się równieŜ do wyników badań empirycznych, 
chociaŜ ich fragmentaryczność nie mogła rozstrzygnąć wszystkich kontrowersji. 
 
1. Teoria optymalnego obszaru walutowego 
 
 Tradycyjnie kaŜdy kraj miał własną walutę i tylko jeden pieniądz znajdował się 
w obiegu w państwie. Po II wojnie światowej systematycznie rosła liczba państw, z 76 
w 1947 r. do blisko 200 u progu XXI wieku, przy czym większość z nich to kraje małe, 
o liczbie ludności nie przekraczającej 5 mln51. Wiele grup etnicznych, językowych lub 
kulturowych mogąc cieszyć się niepodległością tworzyło niezaleŜne organizmy 
polityczne i ekonomiczne. Towarzyszył temu proporcjonalny wzrost liczby jednostek 
monetarnych w obiegu, zgodnie z regułą, Ŝe kaŜdy kraj jest optymalnym obszarem 
walutowym. 

                                                 
51 A. Alesina, R. J. Barro, S. Tenreyro, Optimal Currency Areas, “NBER Working Paper” 2002, 
No. 9072. 
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 Traktowana jako atrybut suwerenności waluta narodowa w warunkach rosnącej 
integracji gospodarki światowej zaczęła jednak ujawniać niedogodności. Wiele państw 
to organizmy zbyt małe, aby zapewnić niektóre dobra publiczne. Jednym z takich dóbr, 
kiedy to dają znać o sobie korzyści skali, jest pieniądz. Waluta, podobnie jak język, jest 
tym bardziej uŜyteczna im więcej ludzi się nią posługuje. Dlatego teŜ obecnie coraz 
częściej następuje odchodzenie w róŜnych formach od reguły „jeden kraj jedna 
waluta”. 
 Stosunkowo częstym rozwiązaniem jest izba walutowa. Jej istotą jest instytucja 
monetarna, która emituje banknoty i monety wymienialne na kaŜde Ŝądanie na, 
określaną mianem rezerwowej, walutę zagraniczną po faktycznie ściśle ustalonym i 
przestrzeganym kursie. Izba walutowa jest koncepcją o stosunkowo długiej, 
zapoczątkowanej w 1849 r. na Mauritiusie, tradycji. Od tego momentu do 1970 r. 
około 70 krajów wprowadziło to rozwiązanie. Przykładami współczesnego stosowania 
izby walutowej była Argentyna (1991-2002 USD), Bośnia (1997 marka 
niemiecka/euro), Bułgaria (1997 marka niemiecka/euro) czy Estonia (1992 marka 
niemiecka/euro). 
 Propozycją najdalej idącą jest unia walutowa, która występuje w jednej z dwóch 
form. W pierwszej, powszechniejszej, kraj przyjmuje traktowaną jako kotwica walutę 
innego, z reguły większego kraju. W drugim rozwiązaniu kilka państw tworzy wspólną 
walutę i co za tym idzie bank centralny. W ten właśnie sposób doszło do powstania 
Europejskiej Unii Walutowej. 
 Powstaje pytanie jakie argumenty przemawiają za rezygnacją z własnej waluty. 
Zalicza się do nich najczęściej: 

• obniŜenie kosztów transakcyjnych; 

• wyeliminowanie niepewności dotyczącej kursu walutowego i tym samym 
poprawa jakości informacji, na podstawie której producenci i konsumenci 
podejmują decyzje; 

• pobudzającą konkurencję przejrzystość cen; 

• większą stabilność cen. Jest to szczególnie istotne dla krajów, które doznały, 
świadczących o słabej dyscyplinie wewnętrznej polityki gospodarczej, epizodów 
wysokiej i zmiennej inflacji; 

• wyeliminowanie groźby kryzysu walutowego; 

• wzrost wspólnego poczucia bezpieczeństwa. 
 Przedstawiona lista nie oznacza, Ŝe przyjęcie wspólnej waluty nie łączy się z 
niedogodnościami. Wśród nich naleŜy wymienić: 
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• rezygnację z krajowej polityki monetarnej. śaden kraj członkowski nie moŜe 
indywidualnie zmienić kursu walutowego ani stopy procentowej w odpowiedzi 
na trudności w gospodarce; 

• groźbę pojawienia się bezrobocia strukturalnego, którego nie moŜna zwalczyć 
przy wykorzystaniu polityki pienięŜnej. 

 Część korzyści jest oczywista, natomiast warto zatrzymać się dłuŜej przy znaczeniu 
unii walutowej dla stabilności cen. Wspólna waluta oznacza trwałe i nieodwołalne 
przyjęcie stałych kursów walutowych w ramach ugrupowania oraz ich zmienność w 
stosunku do otoczenia, co ma istotne znaczenie z perspektywy polityki antyinflacyjnej. 
Pamięć o inflacji lat 70. i 80. sprawiła, Ŝe sztywne kursy walutowe zostały uznane za 
jeden z potencjalnych instrumentów stabilizacji cen. Atrakcyjność unii walutowej 
wzrosła w momencie, gdy preferencje w polityce gospodarczej przesunęły się z 
łagodzenia wahań koniunkturalnych do zwalczania inflacji. 
 Wprawdzie zmienne kursy walutowe gwarantują niezaleŜność władzy monetarnej 
od otoczenia, ale niejednokrotnie ma ona trudności z postępowaniem zgodnie ze 
stabilnymi i przewidywalnymi regułami. W rezultacie autonomia władzy monetarnej 
zagraŜa wysoką i zmienną inflacją. Dlatego nieodwołalnie sztywne kursy mogą być 
dobrym narzędziem dyscyplinującym, zapewniającym stabilność cen. ChociaŜ system 
taki moŜe istnieć poza unią walutową, to jednak władza pod wpływem okoliczności 
często ulega pokusie odejścia od rygorystycznego reŜimu. Unia walutowa oznacza w 
zasadzie wejście na ścieŜkę bez odwrotu, bowiem koszty wyjścia przekraczają poŜytki 
z uelastycznienia kursu. Dlatego unia walutowa, ze względu na koszty jej zerwania, 
jest lepszym gwarantem stabilności kursu niŜ tylko sama deklarowana stałość parytetu. 
 Powstaje pytanie dlaczego mimo pozornej atrakcyjności unia walutowa jest 
zjawiskiem stosunkowo rzadkim w gospodarce światowej. Wynika to z faktu, Ŝe 
ostateczny bilans strat i korzyści zaleŜy od tego, czy i w jakim stopniu kraje spełniają 
kryteria optymalnego obszaru walutowego. Ustalenia w tej dziedzinie mają korzenie w 
toczonej po II wojnie światowej debacie na temat reŜimu kursów walutowych. 
 W dyskusji tej M. Friedman opowiedział się za systemem kursów zmiennych, które 
jego zdaniem miały ułatwiać absorpcję wstrząsów zewnętrznych52. W warunkach 
sztywności płac i niskiej międzynarodowej mobilności czynników wytwórczych 
warunkiem zamortyzowania negatywnego szoku popytowego bez nadmiernych 
kosztów w postaci bezrobocia i inflacji jest, według jego opinii, deprecjacja, która 
przywraca równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. W przypadku elastyczności cen i 

                                                 
52M. Friedman, Essays in Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago 1953. 
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płac oraz mobilności czynników produkcji róŜnica między stałym i zmiennym kursem 
walutowym ulega zatarciu, chociaŜ w dalszym ciągu za rozwiązanie lepsze uznawany 
jest kurs zmienny. 
 Od tego rozumowania prowadzi juŜ prosta droga do sformułowanych przez R. 
Mundella53 i rozwiniętych następnie przez R. McKinnona54 oraz P. Kennena55 
warunków optymalnego obszaru walutowego, do których naleŜy: 

• zbieŜność wahań koniunkturalnych; 

• swoboda przemieszczania się pracy oraz elastyczność płac; 

• swoboda przepływów kapitału; 

• transfery fiskalne. 
 Czasami lista ta jest uzupełniana o intensywność powiązań handlowych. Wszystkie 
te kryteria są ściśle powiązane, co oznacza, Ŝe powinny być spełnione łącznie, a 
zarazem w pewnym zakresie zastępowalne. Na przykład desynchronizacji powinny 
towarzyszyć wyŜsze transfery fiskalne. 
 ZbieŜność wahań koniunkturalnych  czyli uznanie, Ŝe są one powodowane przede 
wszystkim przez symetryczne szoki egzogeniczne lub wspólne dla wszystkich czynniki 
endogeniczne. W praktyce nigdy nie występuje pełna symetria, ani całkowita 
asymetria. Przypadki rzeczywiste zawarte są między tymi ekstremami. Realizm 
wymaga więc odwołania się do róŜnic stopnia synchronizacji wahań. RozróŜnienie 
charakteru szoków jest waŜne dla polityki stabilizacyjnej. JeŜeli szok dotyka tylko 
jednego kraju mniej prawdopodobne jest, Ŝe bank odpowiednio dostosuje politykę 
monetarną. Koszty wspólnej waluty i związane z tym niedogodności są tym większe, 
im wyŜsze prawdopodobieństwo szoków asymetrycznych. 
 Swoboda przemieszczania się pracy w ramach regionu i elastyczność płac. 
Mobilność jest wysoka przy braku fizycznych barier podróŜowania oraz ograniczeń 
kulturowych (wspólnota języka) i przy sprzyjających rozwiązaniach instytucjonalnych. 
Im praca jest bardziej ruchliwa, tym mniej dotkliwe, przy zachowaniu pozostałych 
warunków, są konsekwencje szoków asymetrycznych. JeŜeli w wyniku takiego 
zakłócenia wzrośnie bezrobocie w jednym kraju zawsze istnieje szansa znalezienia 
zatrudnienia w innym. 

                                                 
53R. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1961, 
No. 4. 
54 McKinnon, Ronald, Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1963, No. 4. 
55 P. Kenen, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, w: Monetary Problems 
of the International Economy, red. R. Mundell, A. Swoboda, University of Chicago Press, 
Chicago 1969. 



53 

 Alternatywą dla mobilności pracy jest elastyczność płac. JeŜeli pracownicy w 
regionie dotkniętym załamaniem są gotowi zaakceptować niŜsze wynagrodzenie, 
skłonią przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia. Elastyczność płac jest mniej 
istotna w przypadku zmienności kursów walutowych. Deprecjacja waluty powoduje 
wtedy wzrost cen wewnętrznych, w tym dóbr konsumpcyjnych, i spadek płac realnych. 
Dzięki temu moŜliwe jest równieŜ utrzymanie niskich cen wyrobów gotowych i w 
wyniku zwiększenie, pobudzającej gospodarkę, konkurencyjności na rynkach 
zagranicznych. Zatem rezygnacja ze zmienności kursu wymaga uelastycznienia rynku 
pracy. 
 Swoboda przepływów kapitału. Przy swobodzie przepływów rynkowe siły popytu 
i podaŜy automatycznie zapewniają przemieszczenie dóbr i pieniądza do miejsc, gdzie 
są one faktycznie potrzebne.  
 Transfery fiskalne, oznaczające redystrybucję środków z obszarów prosperujących 
do dotkniętych załamaniem w celu poprawy ich połoŜenia. Stają się jednym z 
instrumentów łagodzenia szoków asymetrycznych. Kraj, który doświadcza 
niekorzystnego szoku asymetrycznego z pewnością Ŝałuje utraty takiego instrumentu 
polityki jak kurs walutowy. Pozostałe kraje mogą złagodzić ten Ŝal i obniŜyć koszty, 
udostępniając zasoby cierpiącemu krajowi w formie transferu z budŜetu federalnego. 
 Kryteria optymalnego obszaru walutowego mają znaczenie praktyczne tylko, jeŜeli 
kurs walutowy moŜe być efektywnie wykorzystany do stabilizowania koniunktury lub 
przywracania równowagi w bilansie płatniczym. 
 Koncepcja Mundella wywołała wiele komentarzy. Wskazywano w nich między 
innymi na element tautologii zawarty w całym rozumowaniu, bowiem zgodnie z nim 
optymalnym obszarem walutowym jest optymalny obszar walutowy. Ten sposób 
myślenia znalazł wsparcie w koncepcji endogeniczności unii walutowej56. Jej istota 
polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy spełnienie określonych przez 
Mundella warunków powinno nastąpić przed przyjęciem wspólnej waluty, czy teŜ 
powstanie unii walutowej ułatwia spełnienie kryteriów optymalnego obszaru 
walutowego. 
 Na tak sformułowane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Unia walutowa 
powoduje bowiem dwa przeciwstawne efekty. Z jednej strony jej utworzenie, dzięki 
intensyfikacji powiązań handlowych, sprzyja ujednoliceniu cyklu, z drugiej zaś strony 
róŜnicowanie struktury produkcji działa w przeciwnym kierunku. 

                                                 
56 J. Frankel, A. Rose, The Endogenity of the Optimum Currency Area Criterion, „Economic 
Journal” 1998, No. 449. 
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 Zwracano równieŜ uwagę, Ŝe Mundell nie wyeksponował dostatecznie wszystkich 
warunków niezbędnych do powstania optymalnego obszaru walutowego. R. Baldwin i 
Ch. Wyplosz sformułowali dodatkowe kryteria57. Pierwszym jest homogeniczność 
preferencji odnośnie do polityki monetarnej. Jego istota sprowadza się do szerokiej 
akceptacji celów wspólnego banku centralnego. Zapewni to powszechną aprobatę dla 
decyzji podejmowanych w przypadku szoków asymetrycznych, które w 
niejednakowym stopniu dotykają poszczególnych krajów. Drugie kryterium ma 
charakter polityczny. JeŜeli unia walutowa jest traktowana jako element szerszego 
przedsięwzięcia jej koszty, związane między innymi z utratą autonomii polityki 
pienięŜnej, będą łatwiejsze do przełknięcia. 
 Innym pomijanym przez Mundella elementem jest reagowanie poszczególnych 
krajów na politykę pienięŜną. Mechanizm transmisji monetarnej zaleŜy od siły i czasu 
reagowania na bodźce. Nawet przy spełnieniu wszystkich sformułowanych przez 
Mundella warunków moŜe się zdarzyć, Ŝe ze względu na odmienności mechanizmów 
transmisji monetarnej do sfery realnej zróŜnicowana będzie reakcja na politykę banku 
centralnego. 
 Kontrowersje teoretyczne znalazły odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia unii 
walutowej, gdzie ścierały się dwie opcje. Jedna z nich oznaczała traktowanie unii 
walutowej jako zwieńczenie długiego procesu konwergencji. Proces ten miał polegać 
na stopniowym zbliŜaniu polityki monetarnej poszczególnych krajów, zacieraniu 
róŜnic między ich walutami, spontanicznym zanikaniu rozpiętości stóp procentowych, 
aŜ do wyłonienia się unii walutowej. Istotą drugiej opcji było odgórne narzucenie 
warunków, których spełnienie pozwala na przyjęcie wspólnej waluty. 
 Raport Delorsa z 12 kwietnia 1989 r. proponował unię walutową jako naturalną i 
tym samym nieuchronną konsekwencję Jednolitego Aktu. Stałość kursów walutowych 
została potraktowana jako warunek sprawnego funkcjonowania Wspólnego Rynku. 
Koncepcja unii walutowej wyrastała z przeświadczenia, Ŝe zmienność kursów 
walutowych jest szkodliwa dla wymiany handlowej, a tym samym integracji 
gospodarczej. 
 
2. Strefa euro a kryteria optymalnego obszaru walut owego 
 
 Nasuwa się oczywiste pytanie czy strefa euro spełnia kryteria optymalnego obszaru 
walutowego. Przy uwzględnieniu omówionych wcześniej warunków wydaje się, Ŝe w 
ograniczonym jedynie zakresie. Pierwsza wątpliwość dotyczy synchronizacji wahań 
                                                 
57R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw Hill 2004. 
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koniunkturalnych. W momencie przyjmowania euro państwa znajdowały się w innej 
fazie cyklu. Niemcy, w odróŜnieniu od Irlandii, przeŜywającej okres boomu 
technologicznego, borykały się z wysokim bezrobociem i konsekwencjami 
zjednoczenia. 
 Poza tym niezaleŜnie od postępów integracji kraje euro tworzą zbiorowość 
zróŜnicowaną pod względem kulturowym i językowym. Ponadto występuje bardzo 
wyraźna asymetria powiązań wewnętrznych. Przykładem mogą być tradycyjnie bliskie 
kontakty Irlandii z Wielką Brytanią z jednej strony, z drugiej zaś ścisłe więzi Finlandii 
z Rosją i ze skandynawskimi sąsiadami, a nie na przykład Hiszpanią czy Portugalią. 
 Kolejnym zagadnieniem jest mobilność pracy i elastyczność płac. Wprawdzie duŜa 
jest swoboda podróŜowania po Europie, to jednak nie przełoŜyła się ona na łatwość 
zmiany miejsca pracy58. Trudno równieŜ mówić o elastyczności płac w warunkach 
regulowanego i zmonopolizowanego przez związki zawodowe rynku pracy. W 
rezultacie płace w Europie nie tylko naleŜą do najwyŜszych na świecie, ale równieŜ 
mało elastycznych. Ponadto istotne jest zróŜnicowanie elastyczności płac między 
poszczególnymi krajami. Ograniczona jest równieŜ redystrybucja dochodów za 
pośrednictwem budŜetu centralnego, bowiem transfer podatków stwarza powaŜne 
problemy polityczne. 
 Problemy te uwidocznią się poprzez odwołanie się do doświadczeń Stanów 
Zjednoczonych. Korzystanie z takich analogii jest częste i uzasadnione z kilku 
powodów. Pierwszym z nich są zbliŜone rozmiary obydwu obszarów. Ponadto 
podobny jest stopień otwarcia na wymianę towarową z zagranicą. W obydwu 
przypadkach, jeŜeli pominąć obroty wewnątrz Unii, udział handlu zagranicznego w 
PKB wynosi około 10%. 
 Tym niemniej analogie takie są ułomne i nie powinny przesłaniać róŜnic. W 
Stanach Zjednoczonych znaczna część systemu podatkowego jest scentralizowana, a 
władze federalne dominują w prowadzeniu polityki ekonomicznej. System federalny 
zapewnia długookresowe transfery z bogatszych do biedniejszych regionów i 
jednocześnie gwarantuje wyrównywanie fluktuacji zróŜnicowanych na poziomie 
regionalnym. Udział wydatków stabilizacyjnych w budŜecie federalnym był 
oszacowany na około 45%59. 

                                                 
58 Od 1992 r. do 1995 r. wewnętrzne ruchy migracyjne w UE zmalały i średnio wynosiły 1%. 
Dla porównania w USA około 3% ludności zmienia w ciągu roku stan zamieszkania. T. 
Pelagidis, Optimum Currency Area Approach and the Third Stage of EMU: A Review of Recent 
Evidence, “Rivista Internazionale di Scienze Economiche et Commerciali”, 1996, No. 4. 
59 X. Sala-i-Martin, J. Sachs, Fiscal Federalism and Optimum Currency Areas: Evidence for 
Europe from the United State, “NBER Working Paper” 1992, No. 3855. 
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 W odróŜnieniu od tego scentralizowany budŜet UE jest mały i nie przekracza 1,5% 
PKB, z czego połowę stanowią wydatki związane ze wspólną polityką rolną. 
Warunkiem zdolności budŜetu UE do pełnienia funkcji stabilizacyjnej jest jego 
wysokość rzędu 5% PKB60. W raporcie Delorsa uznano, Ŝe taka skala budŜetu z 
przyczyn politycznych jest nieosiągalna, zwłaszcza w dobie dokonywania przez wiele 
krajów cięć fiskalnych. Oznacza to, Ŝe w odróŜnieniu od USA skala transferów 
fiskalnych w Unii jest minimalna, a budŜet centralny w Ŝadnej mierze nie pełni funkcji 
stabilizacyjnej. 
 Federalizm fiskalny w skali ponadnarodowej pociąga za sobą ryzyko naduŜycia. 
Transfery związane chociaŜby z wysokością stopy bezrobocia mogą prowokować do 
ryzykownej polityki makroekonomicznej, która wprawdzie w pewnych sytuacjach 
maksymalizuje tempo wzrostu, ale w innych prowadzi do wysokiego bezrobocia. W 
odróŜnieniu od unijnych funduszy strukturalnych takie transfery mogą być 
kontynuowane w nieskończoność61. 
 Utworzenie unii walutowej w sytuacji, gdy nie są spełnione wszystkie przesłanki 
niezbędne do jej funkcjonowania wymagało zastosowania specyficznych rozwiązań. 
Jednym z nich jest Pakt Stabilności i Wzrostu. 
 
3. Istota uregulowa ń Paktu Stabilno ści i Wzrostu 
 
 W przypadku unii monetarnej, która dodatkowo nie spełnia kryteriów optymalnego 
obszaru walutowego, pojawiają się specyficzne problemy. Jedną z propozycji ich 
rozwiązania jest SGP. Na podstawie propozycji niemieckiego ministra finansów Theo 
Waigela, pierwszy raz przedłoŜonej w listopadzie 1995 r., SGP został uzgodniony na 
szczycie w Dublinie 13-14 grudnia 1996 r. i podpisany w Amsterdamie 16 czerwca 
1997 r. Pakt ten uzupełnia i zaostrza reguły polityki fiskalnej zaakceptowane w 
Traktacie z Maastricht i zmierza do uczynienia z dyscypliny budŜetowej trwałej cechy 
unii walutowej. Rozwiązanie zawarte w SGP jest najbardziej rygorystyczną propozycją 
uzgodnioną i zaakceptowaną kiedykolwiek przez rządy kilku państw w celu 
zapewnienia zdrowych finansów publicznych. 
 Ze względu na rzeczywiste lub niejednokrotnie tylko potencjalne znaczenie dla 
polityki stabilizacyjnej celowe wydaje się omówienie podstawowych uregulowań SGP. 

                                                 
60 Study Group on the Role of Public Finance in European Integration, Report of the Study 
Group, European Commission, Brussels 1977. 
61 A. G. Fourcans, T. Warin, Fiscal policy Rules in a Monetary Union: Incentives and Moral 
Hazard, International Trade and Finance Association 15th International Conference 2004. 



57 

Pominięte zostały przy tym rozliczne szczegóły techniczne. Zwrócono natomiast 
uwagę na rozwiązania kluczowe ze względu na konsekwencje dla stabilizowania 
koniunktury. 
 Istota SGP zawiera się w luźnej deklaracji krajów członkowskich do osiągnięcia w 
perspektywie średniookresowej równowagi lub nadwyŜki budŜetowej, przy 
jednoczesnym obwarowanym sankcjami zaleceniu utrzymaniu deficytu budŜetowego 
nie przekraczającego referencyjnej wielkości 3% PKB. Asymetria siły implementacji 
sprawia, Ŝe tylko drugi postulat ma praktyczne znaczenie. 
 Zgodnie z oryginalnymi, pochodzącymi z 1997 r., regulacjami, postulowane było 
nałoŜenie sankcji po przekroczenia wartości referencyjnej deficytu budŜetowego w 
relacji do PKB. Dopuszczalna była zarazem rezygnacja z kar, jeŜeli naruszenie reguł 
było wyjątkowe i przejściowe oraz wynikało z okoliczności nadzwyczajnych, istotnie 
wpływających na stan finansów publicznych i niezaleŜnych od państwa lub powaŜnego 
załamania ekonomicznego, przejawiającego się spadkiem PKB co najmniej o 2% w 
skali rocznej62. 
 W 2005 r. doszło do złagodzenia reguł SGP, pozwalającego na bardziej elastyczne 
traktowanie deficytu budŜetowego. Deficyt przekraczający 3% nie jest dłuŜej 
uznawany za nadmierny, jeŜeli wynika z nadzwyczajnej sytuacji, negatywnie 
wpływającej na stan finansów publicznych. RóŜnica w stosunku do wcześniejszych 
ustaleń polega na tym, Ŝe uprzednio musiały to być sprecyzowane okoliczności 
niezaleŜne od rządu. 
 Usprawiedliwieniem dla deficytu stała się równieŜ znacząca skumulowana strata, 
wynikająca z utrzymywania się PKB przez dłuŜszy czas poniŜej, trudnej do 
oszacowania, ścieŜki wzrostu potencjalnego. Jest to określenie znacznie mniej 
jednoznaczne i rygorystyczne w stosunku do wcześniejszego, kiedy to wyraźnie była 
mowa o spadku PKB przynajmniej o 2% w skali rocznej. 
 Wytłumaczeniem dla nadmiernego deficytu stały się równieŜ koszty wdraŜania 
agendy lizbońskiej, pobudzanie postępu technicznego, inwestycje publiczne, reformy 
systemu emerytalnego i inne powody uznane za waŜne przez kraje członkowskie. 
WydłuŜono równieŜ czas, w którym powinna zareagować Komisja, a kraje 
członkowskie podjąć działania naprawcze63. Kierunek wszystkich modyfikacji jest 

                                                 
62 Zdarzenia tego typu były niezmiernie rzadkie. Tak głębokie recesje wystąpiły tylko 
trzynaście razy w ciągu 30 lat w 15 krajach UE. B. Eichengreen, Saving Europe’s Automatic 
Stabilizers, „National Institute Economic Review” 1997, No. 1. 
63 W. H. Buiter, The “Sense and Nonsense of Maastricht” Rrevisited: What Have We Learnt 
about Stabilization in EMU?, “CEPR Discussion Paper” 2005, No. 5405. 
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zupełnie jednoznaczny. Zmierzają one wyraźnie do rozmycia rygoryzmu dyscypliny 
fiskalnej. 
 Wprowadzono określone procedury (Excessive Deficit Procedure EDP). Za 
naruszenie postanowień Paktu przewidywane były sankcje moralne w formie 
upomnienia i kary finansowe. Rada Unii Europejskiej na podstawie oceny Komisji 
Europejskiej i na jej wniosek formułuje zalecenia pod adresem kraju członkowskiego, 
którego deficyt w świetle przyjętych kryteriów jest nadmierny i wyznacza 
czteromiesięczny termin na podjęcie działań naprawczych. JeŜeli po notyfikacji 
państwo nie podporządkuje się zaleceniom Rada moŜe w ciągu 10 miesięcy od 
ujawnienia danych o nadmiernym deficycie nałoŜyć sankcje. 
 W pierwszej kolejności sankcje przybierają postać nieoprocentowanych depozytów. 
Na kwotę depozytu składa się stała stawka w wysokości 0,2% PKB i część zmienna, 
stanowiąca 10% róŜnicy między skalą deficytu wyraŜonego jako procent PKB i 3% 
granicą referencyjną. Łączna wielkość depozytu nie powinna przekraczać 5% PKB. 
Depozyt moŜna przekształcić w karę, jeŜeli w ocenie Rady nie ma szansy na 
zlikwidowanie deficytu w ciągu dwóch lat. Przyjęte rozwiązanie jest formą 
opodatkowania wydatków uznanych za niepoŜądane i tym samym podnosi ich koszty. 
 Wprawdzie kary teoretycznie pozostawały istotnym elementem instrumentarium 
SGP, to jednak w praktyce nigdy nie zostały zastosowane. Jedynie kraje członkowskie 
UE, które jeszcze nie przyjęły euro mogą efektywnie być poddane presji, poniewaŜ 
traktat z Maastricht określa kryteria wstąpienia do unii walutowej. Nawet biorąc pod 
uwagę ograniczony rygoryzm implementacji SGP nie wykluczone, Ŝe sama 
świadomość jego istnienia wywarła na polityków wpływ dyscyplinujący. 
 
4. Elementy oceny Paktu Stabilno ści i Wzrostu 
 
 Rozwiązania przyjęte w SGP były przedmiotem szerokiej dyskusji, w trakcie której 
wskazywano zarówno na ich wady, jak i zalety64. Istota sceptycyzmu wynikała z faktu, 
Ŝe uregulowania SGP nie maja bezpośredniego związku z kryteriami optymalnego 
obszaru walutowego. Skrajną podejrzliwość w stosunku do SGP wykazuje M. 
Feldstein. Jego zdaniem “w ostatecznym rachunku Europejska Unia Walutowa jest 
cięŜarem. PoŜytki obniŜenia kosztów transakcyjnych są znikome, a w skali globalnej 
mogą nawet przerodzić się w straty. Jednocześnie EMU moŜe zwiększyć niestabilność 

                                                 
64 Znamienne, Ŝe krytycy Paktu wywodzili się głównie zza Atlantyku, zaś jego zwolennicy z 
Europy. 
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cykliczną podnosząc stopę bezrobocia koniunkturalnego”65. Dyskurs zaostrzył się 
około 2002 roku za sprawą, podwaŜającego racjonalność i implementację przyjętych 
rozwiązań, narastania deficytów budŜetowych. PoniewaŜ sprawa jest waŜna warto 
przedstawić główne z przytaczanych w debacie argumentów z perspektywy 
stabilizowania koniunktury. 
 SGP jest formą koordynacji polityki fiskalnej, definiowanej w tym kontekście jako 
wprowadzenie zaakceptowanych przez kraje członkowskie ponadnarodowych reguł, 
pozostawiających politykę fiskalną w gestii władz krajowych, przy jednoczesnym 
narzuceniu ograniczeń działaniom dyskrecjonalnym66. 
 Ocena SGP wywodzi się z trojakiego rodzaju przesłanek teoretycznych. Argumenty 
na rzecz wprowadzenia limitów wyrastają z teorii wyboru publicznego, która wskazuje 
na skłonność polityków do zwiększania deficytu budŜetowego. Tym samym 
uregulowania SGP są poŜądane niezaleŜnie od unii walutowej. Rozwiązania SGP, jak 
wskazano, są równieŜ formą koordynacji. Opozycja teoretyczna odwołuje się do 
keynesizmu i teorii optymalnego obszaru walutowego. Zgodnie z tym myśleniem w 
warunkach centralizacji polityki pienięŜnej nie moŜna odbierać jedynego instrumentu 
stabilizowania koniunktury, jakim jest polityka fiskalna67. 
 NiezaleŜnie od tych najbardziej ogólnych odwołań teoretycznych SGP wpisuje się 
w główne nurty dyskusji na temat fiskalnej polityki stabilizacyjnej. W pierwszym 
rzędzie konfrontuje reguły i działania dyskrecjonalne. Po drugie, przeciwstawia się 
nadmiernemu wzrostowi wydatków publicznych, zwłaszcza finansowanych deficytem. 
Po trzecie, pojawia się zagadnienie koordynowania polityki. Zawarte w SGP 
rozstrzygnięcia tych dylematów są zupełnie jednoznaczne. Stanowi on wyraźne 
opowiedzenie się za dyscypliną, regułami, koordynacją i konsolidacją. Powstaje jednak 
pytanie, czy ta deklaracja wynika ze względów doktrynalnych, czy teŜ przyczyn 
merytorycznych. W tym celu naleŜy bliŜej przyjrzeć się racjom podnoszonym przez 
zwolenników i krytyków SGP. 
 Na rzecz SGP przytaczane są następujące podstawowe argumenty: 

• wzmocnienie dyscypliny fiskalnej; 

• uniknięcie niekorzystnych efektów zewnętrznych ekspansywnej polityki 
budŜetowej w poszczególnych krajach; 

                                                 
65 M. Feldstein, The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: 
Political Sources of an Economic Liability, “Journal of Economic Perspectives” 1997, No. 4. 
66 I. Begg, D. Hodson, I. Maher, Economic Policy Coordination in the European Union, 
„National Institute Economic Review” 2003, No. 1. 
67 M. Artis, B. Winkler, The Stability Pact: Safeguarding the Credibility of the European 
Central Bank „National Institute Economic Review” 1998, No. 1. 
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• zapobieŜenie naduŜywaniu polityki fiskalnej w celu łagodzenia skutków 
szoków asymetrycznych; 

• zapewnienie koordynacji polityki fiskalnej oraz pienięŜnej i w rezultacie 
optymalnej policy-mix. 

 Przeciwnicy Paktu nie tylko nie tylko zakwestionowali powyŜsze racje, ale 
przedstawiali argumenty przeciwko jego uregulowaniom, akcentując: 

• ograniczenie elastyczności polityki budŜetowej; 

• osłabienie roli automatycznych stabilizatorów; 

• dublowanie postanowień; 

• wpływ SGP na synchronizację wahań; 

• niejednoznaczność kryteriów dyscypliny budŜetowej; 

• nadmierna prostota przyjętych rozwiązań. 
 W Ŝadnym z wymienionych punktów teoria nie dopracowała się jednoznacznego 
stanowiska. 
 Koncepcja SGP wyrasta takŜe z przeświadczenia, Ŝe sama niezaleŜność banku 
centralnego nie wystarczy do zapewnienia wiarygodności polityki pienięŜnej. 
Warunkiem jej uwierzytelnienia jest kultura stabilności, której elementem jest 
dyscyplina fiskalna68. 
Wzmocnienie dyscypliny fiskalnej. Współcześnie dominuje pogląd, Ŝe deficyt 
budŜetowy i towarzyszący mu z reguły wysoki dług publiczny są zjawiskiem 
negatywnym. Na to nakładają się doświadczenia wielu krajów, w których moŜna było 
odnotować epizody lawinowego narastania długu publicznego. Dla 12 państw euro 
dług publiczny wzrósł z 31% PKB w 1977r. do 75,4% w 1997r. Spośród trzech 
głównych krajów dług zwiększył się 26,8% do 61,0% w Niemczech, z 20,1% do 
59,3% we Francji i 56,4% do 120,2 we Włoszech69. Był to zarówno rezultat 
nieroztropności władzy, która znajdowała wsparcie intelektualne w dominującym w 
latach 60. i 70. keynesizmie, jak równieŜ, skłaniających do wzrostu wydatków, 
mechanizmach politycznych. 
 W wyniku ewolucji doktryny i doświadczeń w porządku prawnym wielu krajów, 
nie wyłączając polskiej konstytucji, pojawiły się uregulowania wprowadzające bariery 
wielkości deficytu i długu publicznego. W konstrukcji SGP uwagę zwraca akcent 
połoŜony na wielkości deficytu, a nie długu, który w większym stopniu negatywnie 

                                                 
68 B. Winkler, Towards Strategic View in EMU: A Critical Survey, “Journal of Public Policy” 
1996, No 16. 
69 V. Tanzi, Fiscal Policy and Fiscal Rules in the European Union, “CASE Studies & 
Analyses” 2005, No. 301. 
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wpływa na gospodarkę. Rozwiązanie takie wynika przypuszczalnie z faktu, Ŝe łatwiej 
jest kontrolować deficyt niŜ dług publiczny. PowyŜsze uwagi są istotne wobec 
stosowania jednocześnie dwóch kryteriów dyscypliny fiskalnej, które nie zawsze są 
względem siebie spójne. JeŜeli uznać, Ŝe faktycznym zagroŜeniem jest dług publiczny 
to przy odpowiednio wysokim tempie wzrostu gospodarczego nawet przekroczenie 3% 
limitu deficytu budŜetowego nie musi prowadzić do jego narastania. 
 Traktat z Maastricht, a następnie SGP, skupiają się nie tyle na moŜliwości 
odegrania przez politykę fiskalną pozytywnej roli w stabilizowaniu koniunktury, ile 
raczej zapobieŜeniu negatywnym następstwom nadmiernego deficytu i zadłuŜenia. O 
tym , Ŝe jest to problem niebagatelny świadczą studia przeprowadzone w 1995 r. na 
zlecenie Parlamentu Europejskiego. Ostrzegano, Ŝe wprowadzenie w Ŝycie traktatu z 
Maastricht, nie wspominając juŜ o SGP, będzie kosztowało UE obniŜenie rocznej 
stopy wzrostu o 0,25 punktów procentowych i utratę miliona miejsc pracy w 
perspektywie do 2002 r.70 
 Transmisja ta dokonuje się za pośrednictwem akumulacji kapitału publicznego. 
Natomiast konstrukcja SGP całkowicie pomija jakość i efektywność wydatków 
publicznych, preferując dogmatycznie pojmowaną konsolidację fiskalną względem 
wzrostu produkcji. Stąd teŜ sugestia pomijania przy obliczaniu wysokości deficytu 
wydatków sprzyjających wzrostowi. Problem polega jednak na trudności oddzielenia 
„dobrych” i „złych” wydatków. 
 Wpływu SGP na akumulacje kapitału publicznego nie naleŜy jednak przeceniać. 
Tendencja do ograniczania wydatków inwestycyjnych państwa wydaje się być trendem 
globalnym, zapoczątkowanym jeszcze przed Traktatem z Maastricht, a tym samym 
wcześniej niŜ SGP. Ponadto redukcja inwestycji rządowych w strefie euro, mimo 
uregulowań, była słabsza niŜ w innych państwach OECD71. 
 Cała konstrukcja Paktu czerpie z przeświadczenia, Ŝe mechanizmy wewnętrzne nie 
są na tyle silne, aby zapobiec narastaniu deficytu budŜetowego. Jest to przejaw 
paternalizmu, wyrastającego z przekonania, Ŝe rządy narodowe nie zawsze wiedzą i 
chcą robić, to co jest najlepsze dla własnych obywateli. Stąd konieczne jest odgórne 
narzucenie dyscypliny. W takim razie deficyt zostaje uznany za nadmierny nie dlatego, 
Ŝe szkodzi sąsiadom, ale takŜe dlatego, Ŝe jest niekorzystny dla społeczeństwa danego 
kraju. 

                                                 
70 R. Barrel, R. Morgan, J. Pain, The Employment Effects of the Maastricht Fiscal Criteria 
“European Parliament Working Document” 1995 E2. 
71 J. Gali, R. Perotti, Fiscal Policy and Monetary Integration in Europe, “NBER Working” 
2003, No. 9773. 
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Efekty zewnętrzne. Regulowanie narodowej polityki fiskalnej na poziomie ponad 
krajowym ma sens, gdy naruszenie dyscypliny budŜetowej moŜe być niekorzystne dla 
pozostałych członków wspólnoty. W warunkach unii walutowej potencjalne 
oddziaływanie zewnętrzne dokonuje się czterema kanałami. Pierwszym z nich jest 
zaleŜny od polityki fiskalnej popyt importowy, następnie ruch wspólnych stóp 
procentowych, kursów walutowych oraz stabilność systemu walutowego. Ograniczanie 
polityki fiskalnej jest celowe tylko, jeŜeli wszystkie te efekty są dostatecznie silne, 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia wysokie oraz wywierają negatywny wpływ na 
otoczenie. 
 Krótkookresowy wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na produkcję za granicą, 
jeŜeli w ogóle występuje, jest raczej korzystny i zgodnie z modelem Mundella-
Fleminga łagodzony przez sztywne kursy walutowe. Ekspansja fiskalna powoduje 
przeciwstawne efekty. Z jednej strony, pobudza popyt zarówno na dobra krajowe, jak i 
importowane. Z drugiej strony wzrost wydatków podnosi stopy procentowe i poprzez 
efekt wypierania ogranicza popyt na dobra krajowe i importowane. PoniewaŜ obydwa 
efekty działają w przeciwnych kierunkach, ich łączne konsekwencje są 
przypuszczalnie pomijalnie małe. 
 Oddziaływanie indywidualnych potrzeb poŜyczkowych na wspólną stopę 
procentową i w konsekwencji skala wypierania inwestycji jest mała ze względu na 
niewielki udział poszczególnych poŜyczkobiorców w europejskim, a tym samym 
światowym rynku kapitałowym. 
 Trzecim potencjalnym efektem zewnętrznym jest wpływ ekspansji fiskalnej na 
wspólny, zewnętrzny kurs walutowy. Kraje doprowadzające do deficytu nie są juŜ 
dłuŜej naraŜone na deprecjację waluty w stosunku do reszty świata. Skutkiem są 
wyŜsze stopy procentowe na jednolitym rynku. Tą metodą kraje członkowskie 
eksternalizują koszty nadmiernego deficytu. W okresie krótkim dochodzi do aprecjacji, 
co wypiera eksport netto partnerów. W długim horyzoncie narastanie długu obniŜa 
kurs walutowy. W rezultacie ponownie wpływ narodowej polityki fiskalnej na kurs 
walutowy, a tym samym efekt zewnętrzny, będzie nikły72. 
 Kolejnym hipotetycznym kanałem transmisji jest, kreowana przez nieroztropną 
politykę budŜetową, groźba kryzysu walutowego. Wnioski wynikające z oceny sytuacji 
w jednym kraju mogą być następnie przenoszone na pozostałe państwa ugrupowania73. 
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PoniewaŜ jednak odporność Unii, przede wszystkim z racji wielkości, na potencjalne 
działania destabilizujące jest większa niŜ poszczególnych krajów poczucie 
bezpieczeństwa moŜe zachęcać do ryzykownej polityki makroekonomicznej. W celu 
powściągnięcia skłonności do ryzyka narzucane są ograniczenia. Jednak ich celowość 
jest wątpliwa, bowiem reperkusje zewnętrzne są większe w przypadku gospodarek 
formalnie niezaleŜnych niŜ tworzących unię walutową. Opinię taka uzasadnia 
rozprzestrzenianie się kryzysów finansowych za pośrednictwem zaraŜenia. 
 PoniewaŜ efekty zewnętrzne polityki fiskalnej są umiarkowane, niewielkie są takŜe 
poŜytki z jej ograniczania. Ponadto przynajmniej część rzeczywistych lub 
potencjalnych efektów zewnętrznych jest nie tyle skutkiem unii walutowej, ile 
konsekwencją siły powiązań ekonomicznych74. 
ZapobieŜenie naduŜywaniu polityki fiskalnej. W państwach tworzących unię 
walutową moŜna spodziewać się niewspółmiernego wzrostu roli polityki budŜetowej w 
stabilizowaniu koniunktury. Polityka fiskalna okazała się mniej skuteczna niŜ 
oczekiwano w walce ze spadkiem produkcji i bezrobociem. Stąd teŜ zasadnicze 
znaczenie przypisano polityce pienięŜnej. W konsekwencji kurczyło się znaczenie 
polityki fiskalnej. Wyłączenie w unii walutowej z gestii państwa polityki monetarnej 
prowadzi do innego rozłoŜenia akcentów w wykorzystywanych instrumentach oraz 
odwrócenia dotychczasowego trendu i zwrot ku polityce fiskalnej. 
 W unii walutowej bank centralny reaguje tylko wówczas, gdy luka popytowa lub 
inflacja występują w odczuwalnej skali w całym ugrupowaniu. JeŜeli zakłócenie 
dotyczy jednego tylko kraju, i to małego, nie wpływa ono na wskaźniki agregatowe. 
Dla przykładu jednoprocentowy spadek PKB w Portugalii, w odróŜnieniu od 
identycznej zmiany w Niemczech, będzie praktycznie nieodczuwalny dla całego 
ugrupowania. W efekcie kraj mały, w którym wahania koniunkturalne nie są 
zsynchronizowane, cierpi w wyniku jednolitej polityki pienięŜnej, poniewaŜ stopy 
procentowe są zbyt wysokie. W rezultacie jedynym narzędziem łagodzenia wahań 
koniunkturalnych staje się polityka fiskalna. 
 W unii walutowej polityka fiskalna staje się atrakcyjna dla polityków ze względu na 
skuteczność w stymulowaniu zatrudnienia i aktywności gospodarczej w krótkim 
okresie. Zwłaszcza w warunkach sztywnych cen i wysokiej mobilności kapitału stały 
kurs walutowy zwiększa korzystny wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na popyt 
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agregatowy i zatrudnienie. Argument ten ulega osłabieniu, poniewaŜ w warunkach 
wspólnego rynku znaczna część dodatkowego popytu kierowana jest do otoczenia. 
 Wszystko to prowadzi do rozszerzenia zakresu polityki fiskalnej, która jest 
potencjalnie wykorzystywana do: 

• łagodzenia wahań koniunkturalnych, zwłaszcza powodowanych przez szoki 
asymetryczne; 

• zwalczania inflacji, szczególnie w krajach małych, których cykl nie jest 
zsynchronizowany z pozostałymi państwami unii; 

• przywracania równowagi zewnętrznej. 
 Obawy, Ŝe wspólna waluta będzie skłaniała do nadmiernej ekspansji fiskalnej są 
wyolbrzymione, zwłaszcza w odniesieniu do krajów małych. Dla tej grupy państw 
jeszcze przed utworzeniem unii walutowej, ze względu na duŜy wyciek popytu za 
granicę, charakterystyczne było wstrzemięźliwe wykorzystywanie polityki budŜetowej 
do celów stabilizacji. Ponadto dla tej kategorii krajów przyjęcie euro było zabiegiem 
czysto formalnym, bowiem juŜ wcześniej ich polityka monetarna w wymiarze 
praktycznym była uzaleŜniona od decyzji podejmowanych przez bank centralny 
Niemiec. Powstanie strefy euro nie wniosło zasadniczych zmian. 
 Uregulowania SGP moŜna równieŜ odczytać jako próbę wzmocnienia pozycji 
ministrów finansów. EBC, podobnie jak wcześniej banki centralne, jest wolny od 
nacisków zewnętrznych. Natomiast nie moŜna powiedzieć tego samego o ministrach 
finansów poszczególnych państw. Odpowiadają oni przed parlamentami, które z kolei 
są zaleŜne od wyborców. Uregulowania SGP wkraczają w delikatną i złoŜoną sferę 
relacji politycznych między rządem i parlamentem. Ingerencje takie są zwykle 
traktowane jako naruszenie suwerenności, w stopniu większym niŜ rezygnacja z 
niezaleŜnej polityki monetarnej. Dzieje się tak poniewaŜ powszechna stała się 
niezaleŜność banku centralnego, który i tak znalazł się poza kontrolą demokratyczną. 
 Powstanie unii walutowej potęguje groźbę naruszenia dyscypliny fiskalnej równieŜ 
ze względu na osłabienie rynkowych mechanizmów dyscyplinujących. Rynek 
ogranicza deficyt budŜetowy poprzez wzrost stóp procentowych, ryzyko deprecjacji i 
kryzysu walutowego. W unii walutowej te trzy mechanizmy są słabsze. Przy 
ograniczonej chłonności krajowego rynku kapitałowego zaspokojenie zwiększonych 
potrzeb poŜyczkowych rządu dokonuje się jedynie przy wyŜszych stopach 
procentowych. W unii walutowej dla rządów łatwiejsze staje się finansowanie na 
jednolitym rynku. W wyniku pogłębiającej się integracji finansowej i jednoczesnej 
eliminacji ryzyka kursowego aktywa poszczególnych krajów są coraz bliŜszymi 
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substytutami. W ten sposób rozszerza się rynek na rządowe papiery wartościowe, co 
pozwala na finansowanie deficytu bez naraŜania się na wzrost stóp procentowych75. 
 Koszty finansowania deficytu budŜetowego mogą nawet spaść, pod warunkiem, Ŝe 
rynki finansowe zachowają wiarę w wypłacalność rządu. Unia walutowa jest swoistym 
certyfikatem wiarygodności i w ten sposób łagodzi dyscyplinujący wpływ 
międzynarodowych rynków finansowych na narodową politykę fiskalną. Kraje o 
wysokim deficycie i długu publicznym nie muszą dłuŜej płacić premii za ryzyko w 
postaci wyŜszej stopy procentowej w związku z groźbą dewaluacji i inflacji. Tym 
samym maleje konieczność przestrzegania ograniczeń fiskalnych76. 
 Zarazem unia walutowa moŜe zwiększyć oczekiwania dotyczące stopy zwrotu z 
papierów skarbowych, poniewaŜ podmioty krajowe zyskują dodatkowe szanse 
inwestowania w papiery zagraniczne. 
 Innym kanałem, którym unia walutowa wiarygodnie usztywniająca nominalne 
kursy walutowe stwarza zachęty do zwiększania deficytu budŜetowego jest 
wyeliminowanie dyscyplinującego wpływu deprecjacji waluty. Groźba ataku 
spekulacyjnego skutecznie zniechęca do nadmiernie ekspansywnej polityki fiskalnej. 
JeŜeli kaŜdy kraj ma swobodę prowadzenia polityki monetarnej narastaniu deficytu 
finansów publicznych będzie towarzyszyło osłabienie kursu walutowego, poniewaŜ 
rynki finansowe oczekują, Ŝe rząd ulegnie pokusie monetyzacji deficytu budŜetowego. 
Unia walutowa wyklucza taką ewentualność. 
 JeŜeli więc unia walutowa ogranicza działanie mechanizmów rynkowych muszą 
one zostać zastąpione przez inne rozwiązania, między innymi takie, jak 
zaproponowane w SGP. 
 Koordynacja polityki fiskalnej. Unia walutowa stawia w nowym świetle problemy 
koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej. Koordynacja ta ma dwa aspekty: 
zapewnienie spójności polityki monetarnej i fiskalnej oraz zagwarantowanie zgodności 
polityki fiskalnej prowadzonej przez poszczególne kraje. W dyskusji wskazuje się, Ŝe 
unia walutowa nie wzmacnia nieuchronnie potrzeby koordynacji. W hipotetycznej 
sytuacji, gdy władze fiskalne i monetarne konsekwentnie realizują nałoŜone na nie 
zadania koordynacja staje się zbyteczna77. 
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 SGP jest próbą znalezienia kompromisu między scentralizowaną polityką pienięŜną 
i zdecentralizowaną polityką budŜetową, czyli formą ich międzynarodowej 
koordynacji. Specyficzny dla unii walutowej problem wynika z faktu, Ŝe policy-mix 
staje się efektem interakcji między większą liczbą graczy (jeden bank centralny i kilka 
rządów). Komplikuje to koordynację i zwiększa prawdopodobieństwo rozwiązań 
odległych od optymalnych. Istota problemu polega na tym, Ŝe władze fiskalne 
podejmują decyzje na poziomie narodowym, a bank centralny na szczeblu wspólnoty. 
 Wiarygodność ECB moŜe być traktowana jako dobro publiczne. śaden kraj 
członkowski nie moŜe być wykluczony z korzystania z niego w tym znaczeniu, Ŝe 
kaŜdy czerpie korzyści ze stabilności cen i niŜszych kosztów dezinflacji, wynikających 
z odpowiedzialności banku centralnego. PoniewaŜ wiarygodność ma cechy dobra 
publicznego zawsze powstaje groźba, Ŝe niektóre kraje przyjmą postawę pieczeniarza. 
Rozpowszechnienie się takich zachowań doprowadzi do erozji zaufania do banku. 
 Ranga tego zagadnienia zaleŜy od oceny związków polityki fiskalnej i monetarnej. 
JeŜeli polityka budŜetowa wpływa na monetarną, wówczas kaŜde z autonomicznych 
centrów polityki fiskalnej postrzega siebie tylko jako niewielką część większej całości 
i przypisuje jedynie znikome znaczenie własnemu wpływowi na ogólno europejską 
politykę monetarną. Wybory z zakresu polityki fiskalnej dokonywane są zatem z 
pominięciem skutków dla polityki pienięŜnej. Władza gospodarcza operująca w 
granicach państwa dostrzega zacierające się na szczeblu ponad narodowym związki 
między polityką monetarną i fiskalną78. 
 Problem ten ma jeszcze inny aspekt. Idealny podział zadań polega na obarczeniu 
władz fiskalnych odpowiedzialnością za amortyzowanie szoków popytowych i władz 
monetarnych za łagodzenie zakłóceń podaŜowych. Jednak przy istnieniu kilku 
niezaleŜnie działających centrów polityki budŜetowej wysoce prawdopodobna jest ich 
reakcja na przedsięwzięcia antyinflacyjne podejmowane przez bank centralny. 
 Jednak związków między polityką fiskalną i monetarną nie naleŜy przeceniać, 
poniewaŜ po pierwsze, przyjmuje się, Ŝe polityka fiskalna ma niewielkie znaczenie dla 
inflacji i po drugie polityka monetarna słabo wpływa na finanse publiczne. Pogląd o 
ograniczonym znaczeniu polityki monetarnej dla budŜetu w pierwszym rzędzie 
wspiera fakt, Ŝe wpływy z tytułu senioraŜu stanowią znikomo małą część dochodów 
państwa. 
 Jednak takie podejście pomija istotniejszy kanał wpływu polityki monetarnej na 
stan finansów publicznych, jakim jest oddziaływanie na realną wartość długu 
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publicznego, poprzez ceny, jako Ŝe dług publiczny jest wyraŜany w kategoriach 
nominalnych oraz ceny bonów skarbowych zaleŜne od rynkowych stóp procentowych, 
a takŜe realne koszty obsługi długu publicznego, poniewaŜ od polityki pienięŜnej 
zaleŜą nominalne i realne stopy procentowe. 
 Brak wpływu polityki fiskalnej na ceny uzasadniany jest z odwołaniem się do kilku 
podstawowych argumentów. Z jednej strony stwierdza się, Ŝe inflacja jest zjawiskiem 
czysto pienięŜnym. Z drugiej strony na gruncie Ricardiańskiej zasady ekwiwalentności 
przyjmuje się, Ŝe dopóki oczekiwania konsumentów są racjonalne wzrost wydatków 
państwa nie zwiększa agregatowego popytu i tym samym nie wpływa na inflację. 
 Ponadto uzgodnione podejście do konsolidacji budŜetowej jest bardziej efektywne 
niŜ nieskoordynowane, poniewaŜ konsolidacja w ramach unii walutowej zawiera w 
sobie elementy dylematu więźnia. Korzyści jednego kraju z powodu naprawy finansów 
publicznych w drugim przybierają postać pozytywnych efektów zewnętrznych, przede 
wszystkim za pośrednictwem kanału stóp procentowych. Jednocześnie pojawia się 
problem swobodnego jeźdźca i pokusa, aby samemu zminimalizować koszty 
konsolidacji budŜetowej. W takim kontekście SGP pojawia się jako sposób narzucenia 
rozwiązania kooperacyjnego we wspólnej grze o konsolidację finansów publicznych. 
 Ocena celowości narzucania ograniczeń polityki fiskalnej w ramach unii walutowej 
zaleŜy od wierności władzy polityce antyinflacyjnej. JeŜeli przywiązanie to jest silne, 
wówczas ograniczenia fiskalne nie są istotne. W przeciwnym przypadku naleŜy je 
nałoŜyć. 
 Nie moŜna równieŜ wykluczyć, Ŝe uaktywnią się mechanizmy rynkowe, które 
wymuszą synchronizację polityki fiskalnej. Tendencja do większej mobilności 
produktów, czynników wytwórczych i aktywów na rynku wewnętrznym wpływa na 
dochody i wydatki budŜetu. Dlatego prawdopodobne jest, Ŝe baza opodatkowania 
kapitału i w mniejszym stopniu pracy stanie się coraz bardziej wraŜliwa na róŜnice 
stóp podatkowych, ograniczając swobodę rządów do ustalania podatków znacznie 
przekraczających ich poziom w innych krajach członkowskich. 
 Podobnie presja jest wywierana na wydatki. Rządy będą napotykały na coraz 
większe trudności nakładania podatków, którym nie towarzyszą stosowne korzyści w 
zakresie usług publicznych. Obywatele ponoszący koszty bez stosownej rekompensaty 
będą decydowali się na emigrację. Jednocześnie coraz trudniejsze stanie się uzyskanie 
nadwyŜki budŜetowej, bowiem nakładane w tym celu podatki będą zachęcały do 
opuszczenia kraju. Będzie to wymuszało synchronizację polityki podatkowej. 
 NiezaleŜnie od słuszności przytaczanych argumentów podkreślane są równieŜ 
zagroŜenia, wynikające z przyjęcia SGP, związane z samym postawieniem problemu, 
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jak i konkretnymi rozwiązaniami. Główne zarzuty wobec SGP zostały wymienione juŜ 
wcześniej79. Niektóre z wymienionych kwestii przewijały się juŜ w rozwaŜaniach, 
natomiast inne, jak chociaŜby zmniejszenie elastyczności budŜetu, są dosyć oczywiste i 
nie wymagają szerszego komentarza. Zwłaszcza, Ŝe zmniejszenie elastyczności jest 
odwrotnością omawianej juŜ kwestii obaw przed nadmierna ekspansja fiskalną. Stąd 
teŜ krytyka przyjętych rozwiązań jest selektywna i koncentruje się na zagadnieniach 
najwaŜniejszych lub dotąd pomijanych. 
Rola automatycznych stabilizatorów. Przyjęcie reguł SGP nie tylko zmniejsza 
moŜliwości odwoływania się do instrumentów dyskrecjonalnych, ale zarazem moŜe 
osłabiać działanie automatycznych stabilizatorów, preferowanych jako instrument 
stabilizowania koniunktury. Z symulacji zmian produkcji w krajach UE w latach 1974-
1995, przy załoŜeniu 3% pułapu deficytu budŜetowego, wynika, Ŝe straty w zakresie 
stabilizowania produkcji są znaczące, chociaŜ nierównomiernie rozłoŜone między 
krajami80. 
 Wskazywano równieŜ, Ŝe SGP nie zneutralizuje efektów automatycznych 
stabilizatorów koniunktury, poniewaŜ w toku typowego cyklu koniunkturalnego 
róŜnica rzeczywistego i strukturalnego deficytu tylko sporadycznie przekracza 3%. 
Oszacowane odchylenie standardowe wynosi około 2%, co sugeruje, Ŝe nawet 1% 
deficyt będzie wystarczający dla funkcjonowania automatycznych stabilizatorów81. 
 Istnieją równieŜ badania, z których wynika, Ŝe wbrew obawom SGP poprawił 
stabilizacyjne właściwości polityki fiskalnej, zwłaszcza w fazie spadkowej cyklu 
koniunkturalnego. Jest to rezultat sytuacji, w której działania dyskrecjonalne były 
procykliczne. Skoro tak, to zmniejszenie ich skali za sprawą SGP wzmacnia działanie 
automatycznych stabilizatorów82. 
 Dublowanie postanowień. Podstawą logiki ekonomicznej spoczywającej u 
podwalin SGP jest przeświadczenie, Ŝe przyczyną inflacji jest nadmierny deficyt 
budŜetowy, prowadzący do trudnego do sfinansowania normalnymi poŜyczkami 
rynkowymi narastania długu. W tej sytuacji zdesperowane rządy narzucają bankom 
centralnym monetarne finansowanie. Biorąc pod uwagę nacisk kładziony na stabilność 
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cen oczywiste wydawało się stworzenie gwarancji, Ŝe bank centralny nigdy więcej nie 
zostanie wciągnięty w proces inflacyjny. 
 SGP miał definitywnie przeciąć związki między finansowaniem długu i polityką 
monetarną, a takŜe zagwarantować, Ŝe Ŝaden rząd nie będzie w stanie szantaŜować 
innych rządów i banków centralnych. AŜ trzy postanowienia traktatu z Maastricht 
bezpośrednio odnoszą się do tych kwestii. Pierwsze z nich dotyczy skierowanego do 
banków centralnych absolutnego zakazu finansowania deficytu budŜetowego czyli 
operowania na pierwotnym rynku długu publicznego. Oznacza to ich całkowitą 
niezaleŜność od rządu. 
 Ponadto rządy konfrontowane z koniecznością obsługi wysokiego zadłuŜenia 
uciekały się często do uprzywilejowanej pozycji na rynku finansowym, zabraniając 
podmiotom prywatnym dokonywania lokat za granicą lub traktując zakup papierów 
rządowych jako patriotyczny obowiązek. Traktat z Maastricht wyeliminował równieŜ 
moŜliwość takiego postępowania, wprowadzając wyraźny zakaz uprzywilejowywania 
papierów rządowych np. w formie preferencji podatkowych dla ich nabywców lub 
zmuszania krajowych instytucji finansowych do zakupu. 
 Art. 103 Traktatu z Maastricht w pełni chroni poszczególne rządy i inne instytucje 
przed obowiązkiem spłacania zobowiązań innych państw, które znalazły się w 
tarapatach w wyniku prowadzenia nieroztropnej polityki fiskalnej. Przyjęcie EDP i 
SGP oznacza nieufność w stosunku do wcześniejszych postanowień. Załamanie 
finansów publicznych w jednym tylko państwie lub regionie ze względu na negatywne 
efekty zewnętrzne moŜe stworzyć presje do zastosowania pakietu ratunkowego. W 
związku z tym nawet cień podejrzenia ze strony rynków finansowych, Ŝe moŜe dojść 
do takiego postępowania moŜe całkowicie zniweczyć efekty przyjętych postanowień. 
Być moŜe chęć definitywnego rozwiania wszelkich tego typu niepokojów była 
przyczyna powielania podobnych uregulowań. 
Wpływ SGP na synchronizację wahań koniunkturalnych . Jedną z przesłanek 
utworzenia unii walutowej było przeświadczenie o zbieŜności cyklu. Przed 
utworzeniem unii walutowej władza narodowa mogła nie tylko neutralizować skutki 
szoków symetrycznych, z wykorzystaniem polityki pienięŜnej i fiskalnej, ale równieŜ 
asymetrycznych. JeŜeli asymetria jest trwała, zróŜnicowanie fiskalne sprzyja 
synchronizacji wahań. JeŜeli jeden z dwóch krajów o doskonałej zbieŜności cyklu 
poddany jest szokowi asymetrycznemu moŜliwość złagodzenia go przy pomocy 
polityki fiskalnej pozwala na utrzymanie synchronizacji. Centralizacja polityki 
pienięŜnej i narzucenie ograniczeń polityce fiskalnej utrudnia łagodzenie szoków 
asymetrycznych i tym samym prowadzi do desynchronizacji wahań. 
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 Z drugiej jednak strony autonomiczna polityka monetarna i fiskalna moŜe stać się 
samoistnym źródłem zakłóceń asymetrycznych. Występują więc przeciwstawne 
tendencje. Rozstrzygnięcie, która z nich przewaŜa wymaga odwołania się do danych 
empirycznych. Z szacunków wynika, Ŝe kaŜdy punkt procentowy róŜnicy pod 
względem pozycji fiskalnej między parami krajów obniŜa korelację cyklu między nimi 
w granicach od 0,03 do 0,13. Efekty te są statystycznie i ekonomicznie istotne83. 
Ujednolicenie pozycji fiskalnej związane ze stosowaniem kryteriów z Maastricht 
prowadzi do większej synchronizacji wahań. 
 Brak jest modelu teoretycznego wyjaśniającego tego typu zaleŜności. Nie oznacza 
to jednak, Ŝe nie moŜna ich wytłumaczyć. Do konsolidacji budŜetowej dochodzi z 
reguły, gdy kraj prowadzący ryzykowną politykę fiskalną, czyli akceptujący wysoki 
deficyt, decyduje się na jej zdyscyplinowanie. Generalnie deficyt budŜetowy 
traktowany jest jako miara odpowiedzialności polityki gospodarczej. Im bardziej jest 
ona roztropna, tym mniejsze prawdopodobieństwo generowania asymetrycznych 
szoków fiskalnych. 
 Konkluzja sprowadza się do następujących ustaleń. Wspólna polityka monetarna i 
ograniczenia narzucone polityce fiskalnej będą działały w kierunku dezintegracji cyklu 
w stopniu, w jakim poszczególne kraje reagują odmiennie na bodźce symetryczne i/lub 
pozostają pod wpływem szoków asymetrycznych. Z drugiej strony zmaleje rola 
polityki gospodarczej jako potencjalnego źródła asymetrycznych zakłóceń 
endogenicznych. 
Niejednoznaczność kryteriów dyscypliny budŜetowej. Teoria ekonomii nie określa 
jednoznacznie kryteriów dyscypliny budŜetowej. Przyjęcie za granicę 3% 
rzeczywistego, a nie pierwotnego czy strukturalnego deficytu nie ma uzasadnienia na 
gruncie teoretycznym84. W miejsce tego definiuje się pojęcie ograniczenia 
budŜetowego. Aby zapewnić spełnienie ograniczenia budŜetowego rząd powinien 
zagwarantować, Ŝe obecna wartość przyszłych wpływów będzie co najmniej tak duŜa, 
jak istniejący dług powiększony o obecną wartość wydatków. Zgodnie z definicją 
alternatywną obecna wartość długu powinna pozostawać skończona w kaŜdym 
horyzoncie czasowym. 

                                                 
83 Z. Darvas, A. K. Rose, G. Szapary, Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: 
Irresponsibility is Idiosyncratic, “NBER Working Paper” 2005, No. 11580. 
84 N. Thygesen, Should Budgetary Policies Be Coordinated in Economic and Monetary Union-
and Is That Feasible, “Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review” 1996, No. 196, Special 
Issue. 
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 Jednak z wielu powodów definicja taka jedynie z trudem poddaje się 
operacjonalizacji. Odwołuje się ona przede wszystkim do nieznanego strumienia 
przyszłych dochodów oraz zakłada prawidłowy rachunek wszystkich bieŜących 
zobowiązań. I w końcu nie jest znana wysokość stopy dyskontowej. Za względu na te 
trudności zaznaczyły się dwa kierunki myślenia. Pierwszy sprowadza się do narzucenia 
ograniczeń obecnych i przyszłych deficytów budŜetowych. Drugie rozwiązanie 
proponuje określenie wysokości długu publicznego. SGP łączy obydwie te koncepcje. 
 Obydwa podejścia stwarzają powaŜne trudności jeŜeli chodzi o określenie limitów, 
bowiem kaŜda jego wielkość będzie arbitralna. Odnosi się to w całej pełni do 
rozwiązań SGP, które stanowiły przejęcie propozycji traktatu z Maastricht. Jedne i 
drugie nie miały uzasadnienia teoretycznego. Jednak w przypadku traktatu z 
Maastricht było to mniej szkodliwe ze względu na jego przejściowy charakter, który 
miał słuŜyć jedynie selekcji krajów członkowskich euro. Znacznie groźniejsze jest 
utrwalenie tych rozwiązań w SGP. 
Nadmierna prostota przyjętych rozwiązań, na którą składa się wiele elementów. 
SGP proponuje jeden wymiar polityki fiskalnej dla wszystkich krajów. Ponadto 
funkcja reakcji polityki fiskalnej jest asymetryczna w tym rozumieniu, Ŝe określono 
górną granicę deficytu, natomiast nie została wyznaczona maksymalna nadwyŜka. 
 Słabością SGP jest zachwianie proporcji między zachętami i karami. Przed 
wstąpieniem do strefy euro kraje są zmuszane do przestrzegania reguł dyscypliny 
finansowej. Bodźce te ulegają znacznemu złagodzeniu po akcesji. Mówiąc najprościej 
w momencie wstąpienia do sfery euro została skonsumowana marchewka zachęt, 
natomiast karcący kij ma mocno nieokreślony kształt. 
 Mankamentem rozwiązań zaproponowanych w Pakcie jest narzucenia kryteriów 
dyscypliny w oderwaniu od stanu koniunktury. Mechanizmy kreujące procykliczność 
polityki fiskalnej mogą ulec wzmocnieniu pod rządami SGP. Przyjęte w nim 
rozwiązania są nadmiernie rygorystyczne w złych czasach i zbyt łagodne w okresach 
pomyślności. Dzieje się tak między innymi dlatego, Ŝe przyjęta norma deficytu 
budŜetowego nie jest wystandaryzowana cyklicznie85. Dyskusyjna jest równieŜ wycena 
deficyty budŜetowego niezaleŜnie od udziału państwa w PKB. Czym innym jest 
bowiem 3% deficyt przy 20% i 40% udziale państwa w PKB. 
 Ponadto SGP cechuje asymetria takŜe w tym znaczeniu, Ŝe nie róŜnicuje on metod 
przywracania równowagi budŜetowej, którą moŜna odzyskać w wyniku cięć wydatków 
lub podnoszenia podatków. Rosnące podatki są mniej efektywnym środkiem 

                                                 
85 J. Pisani-Ferry, Fiscal Discipline and Policy Coordination in the Eurozone: Assessment and 
Proposals, http://www.cepii.fr/anglaisgraph/communications/pdf/2002/211102/pisani-ferry.pdf 
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przywracania równowagi niŜ cięcia wydatków, tymczasem Pakt nie stwarza preferencji 
dla Ŝadnego z nich. Ponadto mniej efektywne są cięcia wydatków inwestycyjnych niŜ 
wydatków bieŜących.  
 W krytyce SGP podkreśla się takŜe, Ŝe skupienie zainteresowania na mierzonym z 
aptekarską dokładnością deficycie odwraca uwagę od strukturalnych problemów UE. 
SGP koncentruje się na wskaźnikach krótkookresowych, podczas gdy dyscyplina 
budŜetowa jest lub raczej powinna być kategorią długookresową. 
 Mankamentem jest równieŜ przywiązywanie wagi do wskaźników 
charakterystycznych dla poszczególnych krajów, z pomięciem sytuacji całej 
wspólnoty. Jest oczywiste, Ŝe silniej na inne kraje będzie wpływał deficyt budŜetowy 
Niemiec niŜ Portugalii86. 
 SGP stawia wymagania rządowi centralnemu wyraŜane w kategoriach wyników 
budŜetu centralnego. Jednocześnie wyniki te w znacznej mierze zaleŜą od decyzji 
podejmowanych na szczeblu regionalnym. Tym samym na rząd centralny została 
nałoŜona odpowiedzialność za sprawy, które nie znajdują się całkowicie w jego 
kompetencji87. 
 Wiele słabości SGP wynika z próby znalezienia kompromisu między zaleceniami 
dotyczącymi reguł polityki fiskalnej, bowiem trudno zapewnić jednocześnie realizację 
wszystkich. Istnieje na przykład zamienność między prostotą i kompleksowością reguł. 
Odwołanie się do społeczeństwa wyklucza stosowanie reguł złoŜonych. Z braku 
wyraźnych kryteriów ekonomicznych wybór jest zawsze podyktowany względami 
politycznymi88. 
 

* * * 
 
 Reasumując, krytycy Paktu nie negują konieczności utrzymania dyscypliny 
fiskalnej w warunkach unii walutowej. Natomiast wątpliwości wywołują przyjęte 
rozwiązania instytucjonalne, które nadmiernie ograniczają moŜliwość wykorzystania 

                                                 
86 T. Bruck, R. Zwiener, Fiscal Policy Rules for Stabilization and Growth: A Simulation 
Analysis of Deficit and Expenditure Targets in a Monetary Union, “German Institute for 
Economic Research Discussion Paper” 2004, No. 427. 
87E. Wibbels, J. Rodden, Business Cycles and the Political Economy of Decentralised Finance: 
Lessons for Fiscal Federalism in the EU. Paper Prepared for “Fiscal Policy in EMU: New 
Issues and Challenges” Workshop Organized by the European Commission, Brussels, 12 
November 2004. 
88 J. Cruel, Ranking Policy Rules: The Golden Rule of Public Finance vs. The Stability and 
Growth Pact, “Documents de Travail Observatoire Francais des Conjonctures 
Economiques” 2003, No. 2003-04. 
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polityki fiskalnej do celów stabilizowania koniunktury. Wprawdzie rzadko tak się 
dzieje, Ŝeby monopol na słuszność miała tylko jedna ze stron sporu to trudno byłoby 
uznać SGP za rozwiązanie fortunne. Nie oznacza to bagatelizowania argumentów za 
jego przyjęciem, jednak nie zawsze przełoŜyły się one na właściwe regulacje, które 
zresztą nie są egzekwowane w praktyce. 
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Streszczenie 
 
 Celem opracowania jest ocena rozwiązań przyjętych w Pakcie Stabilności i 
Wzrostu z perspektywy ich oddziaływania na moŜliwości prowadzenia polityki 
stabilizowania koniunktury. Analiza ta została osadzona w szerszym kontekście 
refleksji nad kryteriami optymalnego obszaru walutowego. W dalszej kolejności 
przedstawiono przesłanki teoretyczne uregulowań przyjętych w SGP. Następnie 
omówiono podstawowe argumenty przeciwników i zwolenników Paktu. 
Przeprowadzana analiza prowadzi do wniosku, Ŝe trudno byłoby uznać SGP za 
rozwiązanie fortunne. Nie oznacza to bagatelizowania argumentów za jego przyjęciem, 
jednak nie zawsze przełoŜyły się one na właściwe regulacje, które zresztą nie są 
egzekwowane w praktyce. 
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Abstract. 
 
 The objective of the paper is to assess solutions adopted by the Stability and 
Growth Pact considering their impact on possibilities of pursuing business situation 
stabilizing policy. The analysis was incorporated into a broader context of reflecting on 
criteria of the optimal currency zone. Next theoretical basis for regulations adopted in 
SGP have been presented, followed by primary arguments of the Pact opponents and 
proponents. The analysis conducted proves that SGP might be difficult to consider a 
fortunate solution, which does not mean disregarding arguments for its adoption. Yet, 
the arguments could not always translate into proper regulations that are not practically 
exercised. 
 



 

Sylwia Luc 
 

Rola otwartej metody koordynacji w procesie integra cji 
europejskiej 
 
 Przez wiele lat podejmowanie decyzji dotyczących integracji europejskiej było 
oparte przede wszystkim na tzw. metodzie wspólnotowej, nazywanej teŜ regulacyjną. 
Charakteryzuje się ona udziałem Komisji, Rady i Parlamentu w procesie 
podejmowania decyzji, przy czym centralną rolę w przygotowywaniu polityki 
Wspólnoty, w tym propozycji legislacyjnych, odgrywa Komisja Europejska. Parlament 
współdecyduje o stanowieniu prawa na równi z Radą, składającą się z przedstawicieli 
rządów państw członkowskich. Jego przestrzeganie podlega kontroli Komisji 
Europejskiej, a naruszanie jest karane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 
Druga ustanowiona metoda – międzyrządowa, sprowadzająca się do współpracy 
odpowiednich agend rządów państw członkowskich, odgrywała znacznie mniejszą 
rolę89.  
 Poszerzanie zakresu polityki Unii Europejskiej doprowadziło do wprowadzenia 
w 2000 r. dodatkowego oficjalnego sposobu jej integrowania – otwartej metody 
koordynacji (OMK), którą dość szybko zaczęto obejmować coraz więcej dziedzin 
polityki. Jej charakterystyczną cechą jest brak wiąŜącego prawa – tzw. „miękki” 
sposób osiągania wspólnych celów – i ograniczony udział instytucji ponad-
narodowych. UwaŜa się, Ŝe OMK wzmacnia element międzyrządowy UE. Najkrócej 
moŜna ją scharakteryzować, jako wspólne określanie przez kraje celów, jakie powinny 
być osiągnięte w danej dziedzinie, które następnie są uwzględniane przez poszczególne 
państwa w polityce realizowanej na poziomie narodowym. Działania poszczególnych 
krajów podlegają przy tym systematycznemu monitorowaniu i ocenie, których efektem 
- w zaleŜności od dziedziny polityki - mogą być specjalne rekomendacje. 
 OMK nie jest nowym rozwiązaniem. Bardzo zbliŜone procedury, szczególnie 
wielostronny nadzór, były juŜ wcześniej wdroŜone przez organizacje międzynarodowe, 
jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy. Podobnie jak w UE, w przypadku tych instytucji formułowane są na 
                                                 
89 L. Jesień, Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski 
(Załącznik 1.), w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga Polskiego Forum Strategii 
Lizbońskiej, Gdańsk – Warszawa 2003, s. 59 – 60; R. Dehousse, The Open Method of 
Coordination: A new Policy Paradigm?, Paper presented at the First Pan-European Conference 
on European Union Politics “The Politics of European Integration: Academic Acquis and 
Future Challenges”, Bordeaux, 26-28 September 2002, s. 2. 
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poziomie ponadnarodowym cele, do których powinny zastosować się kraje. 
Sekretariat, będący odpowiednikiem Komisji Europejskiej, opracowuje raporty, 
w których dokonywana jest ocena polityki państw członkowskich. Prowadzone są 
równieŜ stałe konsultacje z krajami, których rezultatem mogą być nieformalne lub 
formalne rekomendacje90.  
 Dla uzasadnienia przyjęcia OMK, jako sposobu koordynowania polityki w UE – jej 
wyŜszości nad sztywnymi regułami usankcjonowanymi prawnie – wskazuje się przede 
wszystkim okoliczności, w których91: 

• przedmiotem współpracy jest dziedzina ściśle związana z narodową 
toŜsamością, 

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

• państwa nie są jeszcze gotowe do wdroŜenia wspólnych regulacji. 
 Ponadto, w OMK upatruje się ułatwienia definiowania wspólnych celów oraz 
osiągania równowagi pomiędzy celami ekonomicznymi i społecznymi, zmian 
proceduralnych w zarządzaniu i formułowaniu polityki, w tym zapewnienia szerokiej 
partycypacji podmiotów róŜnego szczebla i przejrzystości procesu decyzyjnego, a 
takŜe wzmocnienia wzajemnego uczenie się krajów członkowskich, dzięki 
systematycznemu przeglądowi ich osiągnięć i doświadczeń. 
 Oficjalne wdroŜenie OMK, jako sposobu podejmowania wspólnych decyzji 
i działań przez państwa członkowskie, budzi wśród analityków zarówno duŜe 
zainteresowanie, jak i duŜe kontrowersje, które dotyczą przede wszystkim jej 
konsekwencji dla integracji europejskiej, efektywności i demokratycznej legitymacji. 
Ocenie jej praktycznej przydatności towarzyszy bowiem duŜa niepewność, wynikająca 
z charakteru tego procesu i z problemów o naturze technicznej. 
 Celem tego opracowania jest przedstawienie istoty i idei wprowadzenia OMK oraz 
toczącej się wokół niej dyskusji, która wskazuje na złoŜoność uwarunkowań 
determinujących jej powodzenie.  
 

                                                 
90 A. Schäfer, Managing economic interdependence: The open method of coordination in 
comparison, Paper prepared for the first meeting of the ERC, Rotterdam 29-30/10/2002, s. 8. 
91 J. Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę 
społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich, Scholar 2003, s. 9. 
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1. Istota otwartej metody koordynacji 
 
 OMK jest definiowana jako działania słuŜące wpływaniu rozwiązań zastosowanych 
w jednym kraju na rozwiązania przyjmowane w innych państwach, szczególnie, gdy 
mają one znaczenie dla ich wzajemnych stosunków i na przykład umoŜliwiają 
przyspieszenie rozwoju, czy teŜ decydują o konkurencyjności gospodarek. Traktuje się 
ją jako sposób wspierania i zachęcania do współpracy, której celem jest osiągnięcie 
konwergencji systemów gospodarczych i politycznych92. Jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech OMK jest jej dobrowolność, tzn. brak formalnych 
zobowiązań pomiędzy uczestniczącymi w niej stronami (tj. wiąŜącego prawa). 
 OMK funkcjonuje w oficjalnej terminologii UE od marca 2000 r., tj. od posiedzenia 
Rady Europejskiej w Lizbonie, na którym przedstawiono ją jako główny instrument 
realizacji strategii tego ugrupowania, nazwanej Strategią Lizbońską, której cel 
określono jako uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, 
opartej na wiedzy, zdolnej do utrzymania zrównowaŜonego wzrostu gospodarczego, 
stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności 
społecznej.  
 OMK jest często określana, jako nowa metoda zbliŜania polityki państw 
członkowskich tego ugrupowania, jednakŜe odpowiadające jej procedury były juŜ 
wcześniej wykorzystywane, na przykład w latach 70-tych w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i w pierwszej połowie lat 90-tych w odniesieniu do rynku 
pracy (w celu przeciwdziałania bezrobociu). Mówiąc o korzeniach OMK wskazuje się 
jednak przede wszystkim proces dochodzenia krajów do unii monetarnej - tzw. proces 
konwergencji, wprowadzony przez Traktat z Maastricht w 1992 r. Określono w nim 
kryteria przystąpienia państw do strefy euro, pozostawiając w gestii władz narodowych 
wybór narzędzi słuŜących ich spełnieniu. Postępy krajów podlegały systematycznemu 
monitorowaniu, a ewentualne problemy ze sprostaniem postawionym rygorom nie 
wiązały się z sankcjami, oczywiście poza groźbą nie przyjęcia do „klubu”. Procedura 
towarzysząca procesowi konwergencji została następnie przeniesiona w drugiej 
połowie lat 90-tych do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia (tzw. Proces 
Luksemburski), na której to z kolei oparto sposób wdraŜania Strategii Lizbońskiej93. 
 Na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie OMK została przedstawiona jako 
metoda, która miała przyspieszyć modernizację gospodarczą UE, usprawnić przebieg 

                                                 
92 Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. K. śukrowska, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 9. 
93 R. Dehousse, op. cit., 3. 
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procesów politycznych na poziomie ponadnarodowym, w tym teŜ umoŜliwi ć 
demokratyczny wpływ obywateli Unii na jej funkcjonowanie przez znaczące włączenie 
w OMK partnerów społecznych, w tym przedstawicieli przedsiębiorców i związków 
zawodowych, organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Stała się więc 
oficjalnie dodatkową metodą podejmowania decyzji przez kraje członkowskie, obok 
tradycyjnej metody wspólnotowej (regulacyjnej) i międzyrządowej. 
 OMK jest oparta na międzyrządowych uzgodnieniach i zobowiązaniach 
politycznych, których realizacja zaleŜy od woli współpracy państw członkowskich na 
rzecz osiągnięcia wspólnych celów. W związku z tym, Ŝe nie posługuje się wiąŜącym 
prawem jest nazywana „miękką koordynacją”, przy czym samo istnienie w jakiejś 
dziedzinie „twardego prawa” europejskiego nie wyklucza stosowania w niej OMK. 
Narzędziem dyscyplinującym jest w jej przypadku jedynie presja polityczna 
i administracyjna. Działania na poziomie krajowym są dostosowywane do 
uwarunkowań narodowych i mogą być wdraŜane przez poszczególne kraje 
w zróŜnicowanym tempie, stąd teŜ mówi się o elastyczności tej metody. Z kolei jej 
„otwarty” charakter oznacza wspólne zaangaŜowanie w jej realizację podmiotów 
z róŜnych szczebli, tj. przedstawicieli organów Unii, władz krajowych, regionalnych 
i lokalnych, jak i parterów społecznych, przy czym relacje pomiędzy tymi podmiotami 
nie mają charakteru hierarchicznego, lecz horyzontalny.  
 OMK ma pewien rutynowy charakter. W modelowym ujęciu przyjęto bowiem, Ŝe 
będzie przebiegała w czterech cyklicznie powtarzających się etapach, obejmujących94: 

• wyznaczanie wspólnych dla całej Unii celów i kierunków działania oraz 
harmonogramu ich realizacji w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej; 

• przyjmowanie, o ile jest to moŜliwe, jakościowych i ilościowych wskaźników 
oraz punktów odniesienia (którymi mogą być sektory lub kraje będące 
przykładami sukcesów w rozwiązywaniu problemów), słuŜących mierzeniu 
stopnia osiągnięcia załoŜonych celów; 

• przekładanie wspólnych celów na krajowe i regionalne plany działania; 

• okresowy przegląd i ocenę osiągnięć państw członkowskich - w tym ich 
porównywanie - słuŜące wzajemnemu uczeniu się, analiza rezultatów podjętych 
działań i ewentualna korekta kolejnych wytycznych lub teŜ wysunięcie 
propozycji legislacyjnych dla UE. 

 W OMK przypisuje się więc duŜą wagę do wspólnej oceny sytuacji, rozwijania 
dyskusji na temat poŜądanych celów polityki, wzajemnego dzielenia się wiedzą 

                                                 
94 A. Schäfer, Managing economic interdependence (…), op. cit., s. 8 – 10. 



80 

i doświadczeniami, przy czym wiodącą rolę w tym procesie odgrywają komitety 
składające się z wysokiego szczebla ekspertów w danej dziedzinie, które pełnią rolę 
ciała konsultacyjnego dla Rady i Komisji Europejskiej (jak na przykład Komitet ds. 
Polityki Gospodarczej, Komitet ds. Zatrudnienia, Komitet ds. Zabezpieczeń 
Społecznych). Ekspert ci nie mają formalnej władzy, ale mają duŜy wpływ na 
formułowanie wspólnych opinii (na „harmonizację” poglądów polityków) i w kon-
sekwencji na uzgadnianie wspólnych działań. Posiadany przez nich autorytet i zaufanie 
są bardzo istotne z uwagi na brak wiąŜących decyzji w przypadku OMK.  
 Mimo Ŝe koordynacja odbywa się na poziomie ponadnarodowym, instytucje UE 
uczestniczą w tym procesie w bardzo ograniczonym zakresie. Zadaniem Komisji 
Europejskiej jest przede wszystkim koordynowanie działań państw członkowskich, 
organizowanie sieci ekspertów, monitorowanie narodowych planów działania, 
zbieranie i analizowanie informacji na temat sytuacji na poziomie Wspólnoty. Nie 
pełni więc ona formalnej kierowniczej roli, jak w przypadku tradycyjnej metody 
wspólnotowej, moŜe jednak być bezstronnym arbitrem w dziedzinach, w których 
interesy krajów członkowskich są konkurencyjne, co moŜe podwaŜać ich wzajemne 
zaufanie i utrudniać przeprowadzanie reform. Z kolei rola Parlamentu Europejskiego 
jest znikoma i ogranicza się do uzyskiwania informacji o procesie politycznym 
toczącym się w danej dziedzinie, zaś Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest 
wyłączony z jakichkolwiek działań (o ile nie mają zastosowanie instrumenty tzw. 
twardego prawa). Wiodącą rolę w OMK powierzono Radzie Europejskiej, a więc 
najwyŜszemu ciału politycznemu UE. Rada Europejska, zazwyczaj na podstawie 
propozycji sformułowanych przez KE, przyjmuje ogólne wytyczne dotyczące 
kierunków działania UE i państw członkowskich wraz z docelowymi terminami 
dojścia do wyznaczonych celów. Określa teŜ główne punkty odniesienia i wskaźniki, 
jakie powinny być osiągnięte (w zaleŜności od dziedziny polityki w sposób bardzo 
konkretny lub ogólny) oraz dokonuje oceny poczynionych postępów. Z tego teŜ 
względu uwaŜa się, Ŝe OMK praktycznie całkowicie spoczywa w rękach państw 
członkowskich, przy czym szczególna rola przypada państwu sprawującemu 
przewodnictwo w UE95. 
 
2. Dziedziny obj ęte otwart ą metoda koordynacji i sposoby jej realizacji 
 
 OMK stopniowo obejmowano coraz więcej dziedzin polityki, przy czym podstawy 
jej wdraŜania, jak i sposoby stosowania są zróŜnicowane. Na przykład koordynacja 
                                                 
95 R. Dehousse, op.cit., s. 11; L. Jesień, op. cit., s. 65, 69.  



81 

polityki gospodarczej (prowadzona w oparciu o Ogólne Wytyczne w Sprawie Polityki 
Gospodarczej) i polityki zatrudnienia (na podstawie Europejskiej Strategii Zatrud-
nienia) wynika z postanowień traktatowych - odpowiednio z Traktatu z Maastricht 
(1992 r.) i Amsterdamskiego (1997 r.). Z kolei koordynacja polityki w dziedzinie 
zabezpieczeń społecznych, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 
reform strukturalnych, ochrony środowiska, tworzenia społeczeństwa informacyjnego, 
badań i edukacji jest konsekwencją postanowień Rady Europejskiej, zaś w zakresie 
ochrony zdrowia i długotrwałej opieki została zainicjowana przez Komisję Europejską 
i Parlament96.  
 Przebieg procesu OMK przedstawiony w Lizbonie jest jedynie pewnym szablonem. 
W rzeczywistości istnieje bowiem wiele jej odmian, których liczba zbliŜona jest do 
liczby dziedzin nią objętych. RóŜnice w stosowaniu OMK dotyczą przede wszystkim 
stopnia centralizacji procedur. Na przykład w odniesieniu do polityki gospodarczej 
traktat wyszczególnia kilka fundamentalnych zasad (w tym przede wszystkim zakaz 
nadmiernego deficytu wraz z sankcjami w sytuacji łamania dyscypliny budŜetowej, 
dopuszczalny poziom długu publicznego w relacji do PKB) i ustanawia wielostronny 
mechanizm nadzoru, w którym moŜna odnaleźć pewne kluczowe elementy metod 
wspólnotowych (jak inicjatywy Komisji Europejskiej, przy czym jedynie w formie 
rekomendacji, podejmowanie decyzji w Radzie kwalifikowaną większością głosów). Z 
kolei w przypadku polityki zatrudnienia – która zgodnie z traktatem leŜy przede 
wszystkim w kompetencjach państw członkowskich - rola wspólnych instytucji została 
przesunięta na dalszy plan, zaś wiąŜące decyzje nie mają w tu zastosowania, choć 
Komisja Europejska moŜe zaproponować Radzie przyjęcie rekomendacji dla 
indywidualnych krajów. Ponadto, jedynie w przypadku tych dwóch dziedzin polityki 
przewidziano formułowanie szczegółowych wytycznych dla krajów członkowskich. 
 Dość luźny charakter ma koordynacja polityki w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, w przypadku których działania Komisji są zorientowane 
przede wszystkim na wskazywanie najlepszej praktyki w oparciu o narodowe plany 
działania (nie są formułowane indywidualne rekomendacje). Podobnie jest w 
przypadku polityki odnoszącej się do zabezpieczeń społecznych. Jeszcze bardziej 
ogólny charakter ma koordynowanie polityki w dziedzinie edukacji i tworzenia 

                                                 
96 B. H. Casey, Coordinating “Coordination”: Beyond “Streamlining”, VDR/BMGS/MPI 
Follow-up Conference on the “Open Method of Coordination in the Field of Pensions in the 
European Union – Quo Vadis?”, Berlin, 26 -27 March 2003, s. 1- 3; R. Dehousse, op. cit., s. 7. 
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społeczeństwa informacyjnego – zadaniem Rady jest przedstawianie ogólnych ram 
polityki97.  
 To odmienne podejście do róŜnych dziedzin polityki wynika przede wszystkim z 
ich specyfiki, a szczególnie ze zbieŜności poglądów rządów na temat jej kierunków i 
celów, z efektów zewnętrznych, jakie mogą generować posunięcia rządów w danej 
dziedzinie, ze zróŜnicowanej sytuacji i uwarunkowań wewnętrznych krajów, w tym 
narodowych tradycji (jak choćby w przypadku polityki zatrudnienia czy zabezpieczeń 
społecznych). Stąd teŜ poza polityką makroekonomiczną, w przypadku której 
konwergencja jest uwaŜana za imperatyw, celem OMK jest przede wszystkim 
zachęcanie i ułatwianie przeprowadzenia poŜądanych reform krajowych, a szczególnie 
tych, których wdroŜenie jest trudne ze względów społecznych i politycznych98. 
 
3. Opinie na temat otwartej metody koordynacji 
 
 Zdania na temat OMK – przyczyn jej oficjalnego wprowadzenia, jak i jej 
konsekwencji - są bardzo zróŜnicowane. 
 Zgodnie z Białą księgą o zarządzaniu europejskim, przedstawioną przez Komisję 
Europejską w 2001 r., wprowadzenie OMK miało słuŜyć uzupełnieniu i wzmocnieniu 
dotychczasowych działań Wspólnoty, w tym osiąganiu celów przewidzianych w 
traktatach. Wskazuje się, Ŝe została ustanowiona dla poprawy zarządzania politykami 
wspólnotowymi, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których metoda regulacyjna nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów albo napotyka ograniczenia o charakterze prawnym 
lub instytucjonalnym99. Funkcjonują teŜ poglądy, Ŝe Komisja Europejska traktuje 
OMK jako wstęp integracyjny, tzn. Ŝe z biegiem czasu zostanie ona zastąpiona 
klasyczną metodą wspólnotową100. 
 Z kolei inna z tez uzasadniających jej wprowadzenie i rozszerzanie na kolejne 
dziedziny polityki odwołuje się do doświadczeń wynikających z Traktatu z Maastricht. 
Zgodnie z nią centralizacja polityki monetarnej i ustanowienie rygorów w odniesieniu 

                                                 
97 Do dziedzin objętych OMK (na wniosek Komisji Europejskiej lub innych organów UE) 
naleŜy teŜ polityka imigracyjna i azylowa, ochrony środowiska, wobec niepełnosprawnych, 
młodzieŜy oraz polityka dotycząca praw podstawowych. 
98 R. Dehousse, op. cit., s. 7 – 10; M. Citi and M. Rhodes, New Modes of Governance in the 
EU: Common Objectives versus National Preferences, “European Governance Papers”, No. N-
07-01, http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-newgov-N-07-01.pdf, s. 9 – 10. 
99 A. Gruszczak, Elementy otwartej metody koordynacji w obszarze wolności, „Studia 
Europejskie”, 2006, nr 4 (40), s. 12. 
100 L. Jesień, op. cit., s. 67. 
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do polityki budŜetowej znacząco ograniczyły moŜliwości manewru w polityce 
gospodarczej państw członkowskich. W tej sytuacji wybór tzw. miękkiej koordynacji 
był podyktowany niechęcią rządów do dalszego ograniczenia swobody podejmowania 
decyzji na poziomie krajowym. OMK stwarza bowiem moŜliwość pogodzenia 
wspólnego podejścia z zachowaniem narodowych prerogatyw w podejmowaniu 
działań. Ponadto, jej dobrowolny charakter zapewnia krajom moŜliwość wycofania się 
ze współpracy i uniknięcia niepoŜądanych, trudnych do przewidzenia konsekwencji, 
jakie mogą wynikać z przyjęcia wiąŜących zobowiązań w sytuacji zmieniających się 
uwarunkowań społeczno-gospodarczych, czy teŜ z delegowania uprawnień na rzecz 
instytucji ponadnarodowych. Nie bez znaczenia był przy tym zmieniający się układ sił 
politycznych w krajach członkowskich w latach 1991 - 2001. Dominacja centrowo - 
prawicowych rządów na początku tego okresu utorowała drogę do unii gospodarczo -
 walutowej, powierzając politykę pienięŜną niezaleŜnemu Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu, jak i nakładając surowe zasady na politykę fiskalną, tak aby chronić ją 
przed uznaniowością polityków. Z kolei rządy socjaldemokratyczne - cieszące się 
większością od roku 1997, niechętne tworzeniu wiąŜących reguł i preferujące 
międzyrządowy model koordynacji polityki - wywarły wpływ na rosnącą popularność 
OMK101.  
 Znacznie większe zróŜnicowanie opinii związane jest z funkcjonowaniem OMK. 
Towarzyszą jej kontrowersje, które dotyczą przede wszystkim jej konsekwencji dla 
integracji europejskiej, efektywności i demokratycznej legitymacji. 
 Zwolennicy tej metody wskazują na jej przewagę zarówno nad nie 
koordynowanymi działaniami, z którymi wiąŜe się postępowaniem określane jako 
pasaŜer na gapę, jak i nad koordynacją tradycyjną metodą wspólnotową, opartą na 
regulacjach prawnych. Twierdzą, Ŝe jej elastyczność ułatwia krajom dochodzenie do 
konsensusu, pozwala na koordynowanie polityki w dziedzinach, w których 
zunifikowane podejście jest pozbawione legitymacji i nie jest moŜliwe do wdroŜenia, 
jak w przypadku funkcji państwa opiekuńczego. Stąd teŜ bywa określana nowym 
modelem zarządzania, odpowiednim dla rozwiązywania wspólnych europejskich 
problemów, przy jednoczesnym respektowaniu narodowych uwarunkowań - 
róŜnorodności systemów politycznych, społecznych, gospodarczych, prawnych i 
ustrojowych. 

                                                 
101 A. Schäfer, Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was 
Introduced to EU Policy-making, European Integration online Papers (EIoP), Vol. 8 (2004), No. 
13; http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-013.htm, s.13-14. 
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 OMK jest teŜ nazywana trzecią drogą pomiędzy konkurowaniem za pomocą 
krajowych regulacji a ich harmonizacją, alternatywą zarówno dla modelu 
międzyrządowego (opierającego się na idei rozwijania UE za pośrednictwem państw 
narodowych, których głównym celem jest ochrona interesów geopolitycznych – 
suwerenności i bezpieczeństwa narodowego), jak i dla supranacjonalizmu102. 
 Wśród atutów OMK wskazuje się m.in. deliberacyjne rozwiązywanie problemów i 
istotne znaczenie w promowaniu wzajemnego uczenia się, m.in. przez tworzenie forum 
do dyskusji, wspólne identyfikowanie wyzwań i poŜądanych kierunków polityki, 
analizowanie i ocenianie rezultatów róŜnych narodowych strategii, słuŜących 
sprostaniu tym samym lub podobnym wyzwaniom. Działania te mogą bowiem 
sprzyjać nowemu spojrzeniu na prowadzoną przez kraje członkowskie politykę i 
ewentualnemu przeformułowaniu dotychczasowego podejścia.  
 Ponadto, podkreśla się, Ŝe OMK wymusza nawet na opornych rządach pewne 
posunięcia, choćby przez bodźce o charakterze proceduralnym. Ustanowienie organu 
lub mechanizmu koordynacji na poziomie europejskim skłania bowiem władzę do 
poczynienia pewnych wysiłków w celu włączenia się we wspólne działania, jak na 
przykład zgromadzenie odpowiednich danych statystycznych, zdefiniowanie celów, 
sformułowanie programu działań krajowych. Dodatkowo ewentualne „wyłamanie się” 
z przyjętych uzgodnień grozi utratą wiarygodności, zarówno w kraju, jak i na arenie 
międzynarodowej, szczególnie, Ŝe wykorzystywane wskaźniki ilościowe ułatwiają 
śledzenie efektów polityki. Dlatego teŜ metoda ta bywa określana jako wskaŜ i 

zawstydź (name and shame)103.  
 Atutem OMK jest równieŜ to, Ŝe sukcesy innych krajów w danej dziedzinie mogą 
być wykorzystane do uzyskania wsparcia dla niepopularnych politycznie reform. 
Korzyści mogą wynikać takŜe z horyzontu czasowego podejmowanych działań w 
ramach OMK, który w odniesieniu do większości celów obejmuje 10 lat, a więc 
przekracza przeciętny okres wyborczy w krajach członkowskich, obligując kolejne 
rządy do utrzymania obranego wcześniej kierunku polityki104. 
 W OMK upatruje się równieŜ sposobu na rozwiązanie problemu deficytu 
demokratycznego we Wspólnocie, dzięki zapewnieniu przejrzystości procesu 
decyzyjnego i szerokiemu zaangaŜowaniu róŜnych podmiotów na wszystkich 

                                                 
102 J. Zeitlin, Introduction: The Open Method of Coordination in Question, w: The Open 
Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies, 
P.I.E. – Peter Lang, 2005, s. 4. 
103 J. Ciechański, op. cit., s. 10. 
104 R. Dehousse, op. cit., s.13 – 14. 
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szczeblach, poczynając od europejskiego, przez narodowy, regionalny i lokalny. 
WdraŜane rozwiązania muszą więc uzyskać szeroką akceptację społeczną.  
 Obok tych pozytywnych opinii na temat OMK istnieją jednak równieŜ poglądy 
głoszące, Ŝe jest ona swego rodzaju koniem trojańskim, gdyŜ przez określanie 
wspólnych celów, wskaźników i porównywanie osiągnięć krajów pozwala UE 
ingerować w dziedziny, które zgodnie z postanowieniami traktatowymi stanowią 
wyłącznie lub głównie domenę państw członkowskich105. 
 Jest ona równieŜ postrzegana jako bezpośrednia konkurencja dla tradycyjnej 
metody wspólnotowej i dla koncepcji elastyczności wewnątrztraktatowej, tj. 
wzmocnionej współpracy węŜszej grupy państw członkowskich w celu realizacji 
bardziej zaawansowanej integracji w wybranych dziedzinach, przy wyłączeniu z niej 
krajów, które nie są na nią gotowe106. Wskazuje się przy tym na problemy wynikające z 
braku wiąŜących zobowiązań rządów, wzmocnionych sankcjami, które dają 
obywatelom znacznie większą gwarancję realizacji zadeklarowanej polityki, podczas 
gdy miękka koordynacja słuŜy przede wszystkim ochronie silnych107. 
 Ponadto, w przeciwieństwie do głoszonych poglądów na temat równowaŜenia 
celów ekonomicznych i społecznych, OMK jest przez niektórych uwaŜana za sposób 
na defensywne dostosowywanie się krajów do ograniczeń nałoŜonych na europejski 
model społeczny w konsekwencji wprowadzenia jednolitego rynku i unii walutowej 
oraz w warunkach globalizacji. Zarzuca się jej równieŜ brak rzeczywistego wpływu na 
zachowania krajów członkowskich twierdząc, Ŝe rządy zmieniają jedynie sposób 
prezentowania dotychczasowej polityki, aby demonstrować pozorne 
podporządkowanie się wspólnym ustaleniom. 
 Krytycy uwaŜają takŜe, Ŝe w rzeczywistości OMK jest technokratycznym, 
zamkniętym procesem, w który zaangaŜowani są wysokiego szczebla urzędnicy 
krajowi i europejscy oraz eksperci. Pomimo Ŝe cele, wytyczne i rekomendacje są 
formalnie autoryzowane przez kraje członkowskie (przez Radę Europejską i przez 
sektorowy skład Rady), większość bieŜących prac jest wykonywana przez nie 
wybierane komitety, których decyzje rzadko są odrzucane. Dyskusje wspomnianych 
komitetów odbywają się za zamkniętymi drzwiami i są dalekie od transparentności, o 
której mówi się w przypadku OMK. Dodatkowo Parlament Europejski nie ma w tym 
procesie bezpośrednich uprawnień decyzyjnych i nadzorczych108. 

                                                 
105 J. Zeitlin, op. cit., s. 5. 
106 L. Jesień, op. cit., s. 66. 
107 R. Dehosse, op. cit., s.12. 
108 J. Zeitlin, op. cit., s. 14. 
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 Ponadto, wśród problemów towarzyszących OMK wskazuje się takŜe na 
ograniczone moŜliwości przenoszenia do praktyki narodowej doświadczeń krajów o 
odmiennych uwarunkowaniach społecznych i instytucjonalnych bez istotnej 
modyfikacji implementowanych rozwiązań. Przeszkód w efektywnym funkcjonowaniu 
OMK upatruje się równieŜ w braku woli politycznej lub umiejętności we wdraŜaniu 
uzgodnionych działań.  
 Podnoszony jest takŜe problem dotyczący wykorzystywania wskaźników jako 
miękkich sankcji, słuŜących przede wszystkim zdyscyplinowaniu krajów we wdraŜaniu 
wspólnie uzgodnionych celów, a nie diagnozowaniu dziedzin, w których powinny być 
podjęte odpowiednie działania. Takie postępowanie (wskaŜ i zawstydź) moŜe 
wywoływać w krajach członkowskich opór przed stosowaniem ujednoliconych 
wskaźników europejskich w ich narodowych planach działach w celu ukrycia 
odstępstw od deklarowanej polityki lub jej niskiej efektywności. 
 Wskazuje się równieŜ na niebezpieczeństwo wykorzystywania przez rządy 
formułowanych celów, wytycznych, porównań osiąganych wyników i rekomendacji 
towarzyszących OMK, jako narzędzia realizacji narodowych planów politycznych i 
przezwycięŜenia ewentualnego veta. W tym kontekście OMK moŜe być 
wykorzystywana jako „źródło zewnętrznej legitymacji” dla niepopularnych lub 
kontrowersyjnych rozwiązań, które rządy chciałyby wdroŜyć w celu realizacji 
własnych interesów.  
 Dyskusji na temat OMK towarzyszy brak odpowiednich danych empirycznych, 
umoŜliwiających zweryfikowanie głoszonych tez. Wiele spośród jej charakterystyk 
teoretycznych nie poddaje się bowiem łatwo empirycznej weryfikacji. Istnieją równieŜ 
problemy techniczne z dokładnym określeniem jej oddziaływania na gospodarki 
państw członkowskich z uwagi na złoŜoność rzeczywistości gospodarczej, w tym 
interakcje pomiędzy róŜnymi dziedzinami polityki i wzajemne przenikanie się efektów 
działań podejmowanych na szczeblu krajowym i europejskim. Ponadto, metoda ta 
funkcjonuje relatywnie krótko, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę długookresowy 
charakter przekształceń strukturalnych. Kolejne utrudnienie w ocenie jej efektów 
wynika z postaw krajów członkowskich, które starają się zaprezentować jako „dobrzy 
europejczycy”, postępujący zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami, bądź teŜ jako 
obrońcy zasady subsydiarności i narodowych interesów wobec Brukseli. Z tego teŜ 
względu deklaracje państw na temat źródeł zmian w krajowej polityce, przedstawiane 
w oficjalnych dokumentach, powinny być traktowane z pewną ostroŜnością.  
 W tej sytuacji ocena OMK w duŜym stopniu musi być oparta na załoŜeniach 
teoretycznych i normatywnych, które niejednokrotnie są ze sobą sprzeczne. JednakŜe 
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pewne wyjście poza taki schemat zaproponowali M. Citi i M. Rhodes, którzy w swoich 
rozwaŜaniach dotyczących potencjalnej skuteczności OMK skupili się na zasadniczych 
czynnikach, które kształtują postawy polityków na szczeblu krajowym. Biorąc pod 
uwagę międzyrządowy charakter OMK, dobrowolność wdraŜania wspólnych 
uzgodnień, a takŜe interesy narodowe, w tym dąŜenie polityków do reelekcji, uznali, Ŝe 
powodzenie tej metody – tj. przejmowanie przez kraje wzorców w zakresie polityki - 
jest moŜliwe tylko w określonych warunkach. Politycy mogą bowiem być otwarci na 
dyskusję na temat najlepszych modeli polityki, ale nie oznacza to, Ŝe w kaŜdych 
warunkach wdroŜą uzgodnione rozwiązania, szczególnie gdy dotyczą one wraŜliwych 
dziedzin, jak np. przebudowa modelu państwa opiekuńczego czy polityka podatkowa. 
Konwergencja w dyskusji nie musi bowiem przekładać się na konwergencję 
podejmowanych decyzji109.  
 M. Citi i M. Rhodes wskazali pięć sytuacji (warunków), w których przy braku 
formalnego przymusu transfer polityki - jej celów i tzw. najlepszej praktyki – moŜna 
uznać za racjonalny: 
1. Zawodność polityki i niepewność, a więc sytuacja, w której politycy uświadamiają 
sobie, Ŝe polityka nie przynosi oczekiwanych rezultatów i nie wiedzą jak w związku z 
tym dalej postępować. Zawodność polityki nie musi bezpośrednio wynikać z błędów w 
jej wdraŜaniu, ale moŜe być związana ze zmieniającymi się uwarunkowaniami 
zewnętrznymi, które powodują, Ŝe gospodarka „pozostaje w tyle” w stosunku do 
konkurentów. Wówczas racjonalne jest poznanie polityki innych państw i przeniesienie 
jej na grunt krajowy przez tzw. uczenie się lub naśladowanie. Ponadto, kraje mogą 
przyłączyć do większości wierząc, Ŝe opinie na temat nowego modelu polityki, 
wyraŜane przez zewnętrznych aktorów (jak instytucje międzynarodowe) są słuszne. 
Przykładem tego typu transferu polityki w UE moŜe być powołanie Unii Gospodarczej 
i Walutowej (po doświadczeniu przez kraje problemów z utrzymaniem inflacji pod 
kontrolą) i powierzenie prowadzenia polityki monetarnej niezaleŜnemu Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu. JednakŜe sama niepewność i zawodność polityki – jak 
pokazuje przykład UGW – moŜe nie być wystarczająca. Rozwiązanie to było moŜliwe 
m.in. dzięki istnieniu sprawdzonego i klarownego modelu, jakim była niemiecka 
polityka monetarna prowadzona przez Bundesbank.  
2. Zewnętrzna warunkowość (external conditionality), która występuje wówczas, gdy 
rząd w zamian za wdroŜenie określonej polityki otrzymuje wsparcie od organizacji 
międzynarodowej lub innej instytucji. MoŜe mieć ono charakter finansowy, techniczny 
lub teŜ polityczny. W tym przypadku siła bodźców do transferu polityki będzie 
                                                 
109 M. Citi and M. Rhodes, op. cit., s. 16.  
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zaleŜała od stopnia w jakim kraj jest zainteresowany uzyskaniem pomocy. Za przykład 
moŜe posłuŜyć praktyka stosowana przez MFW lub BŚ, zaś w przypadku UE - 
uzaleŜnienie przyznania wsparcia z funduszy europejskich od przestrzegania przez 
kraje rygorów dotyczących dyscypliny budŜetowej. 
3. Funkcjonalna współzaleŜność, tj. sytuacja, w której rozwiązania w zakresie polityki 
przyjęte przez dany kraj powodują efekty zewnętrzne odczuwane przez inne państwa, a 
szczególnie, gdy mają one charakter negatywny. W przypadku UE przykładem moŜe 
być ekspansywna polityka budŜetowa wywołująca presję na wzrost rynkowej stopy 
procentowej, czy teŜ polityka podatkowa zorientowana na przyciągnięcie 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich, prowadząca do sytuacji określanej jako 
zuboŜanie sąsiada i efekcie do wyścigu na dno. Wówczas wszystkim krajom opłaca się 
włączenie się w proces koordynacji polityki. 
4. Konsensus i normatywna spójność – warunek sprowadzający się nie tylko do 
samego rozwiązania w zakresie polityki, które musi uzyskać akceptację rządów, ale 
takŜe do podobieństwa uwarunkowań społecznych i kulturowych występujących w 
gospodarkach, które determinują jego implementację. Wymóg ten jest trudny do 
spełnienia w przypadku dziedzin, które są szczególnie istotne ze społecznego punktu 
widzenia i w związku z tym wraŜliwe politycznie. Sytuację tę obrazuje koordynacja 
polityka zatrudnienia w UE, w przypadku której poza konsensusem w sprawie 
konieczności skoncentrowania się na reformach dotyczących strony podaŜowej 
gospodarki, funkcjonuje kilka konkurencyjnych modeli organizacji rynku pracy, 
proponujących róŜne sposoby pogodzenia jego elastyczności z zapewnieniem 
bezpieczeństwa zatrudnienia. Z kolei przeciwieństwem tej sytuacji jest wcześniej juŜ 
przytaczane rozwiązanie w zakresie wspólnej polityki monetarnej – kraje były zgodne 
co do słuszności rozwiązania wzorowanego na funkcjonowaniu Bundesbanku 
(konieczności zapewnienia stabilności cen i niezaleŜności politycznej władz 
monetarnych). Przykład ten pokazuje równieŜ, Ŝe politycy preferują klarowne modele 
polityki zapewniającej sukces i jednocześnie ograniczoną liczbę wymaganych zmian w 
dotychczasowych rozwiązaniach. 
5. Krajowa podatność (otwartość) na proponowane rozwiązania. Jak wynika z 
poprzedniego punktu, w warunkach istnienia róŜnic kulturowych i instytucjonalnych 
pomiędzy krajami trudno jest osiągnąć zgodę co do kształtu polityki. JednakŜe 
narodowe przyzwolenie na wprowadzenie reform moŜe być wzmocnione przez 
instytucje międzynarodowe, zarówno przez socjalizację (tj. przekazywanie systemu 
wartości, norm i wzorców), jak i przez bodźce materialne. Instytucje międzynarodowe 
mogą wykorzystać społeczne uznanie dla elit w danym kraju (urzędników i ekspertów) 
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dla poparcia reform. Mogą takŜe przyczynić się do tworzenia grup lobbingowych na 
rzecz wprowadzania proponowanych rozwiązań. 
 Sytuacje, w których funkcjonowanie OMK jest skazane na niepowodzenie 
związane są z zaistnieniem warunków, w których występuje przewaga kosztów 
transferu polityki nad oczekiwanymi korzyściami. Koszty i korzyści w tym przypadku 
nie sprowadzają się jedynie do wymiaru ekonomicznego. Mogą bowiem obejmować 
równieŜ koszty polityczne i społeczne wprowadzenia nowej polityki. Właśnie z 
powodu tych kosztów niektórzy analitycy nie są przekonani o zaletach OMK w 
rozwiązywaniu istotnych i wraŜliwych politycznie problemów. Niektórzy uwaŜają 
nawet, Ŝe moŜe być ona nie ułatwieniem, lecz wręcz przeszkodą w koordynowaniu 
polityki zatrudnienia i społecznej, gdyŜ zaciera odpowiedzialność pomiędzy władzą na 
poziomie narodowym i europejskim, i w związku z tym w przypadku nie 
satysfakcjonujących rezultatów polityki moŜe prowadzić do rozczarowania 
społeczeństwa UE110. 
 

* * * 

 

  Wprowadzeniu OMK jako oficjalnego modelu integrowania polityki państw 
członkowskich towarzyszyły deklaracje mówiące m.in. o przyspieszeniu modernizacji 
gospodarczej UE, zwiększeniu efektywności realizacji celów traktatowych i 
skuteczności zarządzania procesami integracyjnymi, a takŜe o zapewnieniu społecznej 
legitymacji polityki, w tym realizowanej na poziomie ponadnarodowym. JednakŜe 
tocząca się wokół niej dyskusja pokazuje, Ŝe jej praktycznej przydatności towarzyszy 
duŜa niepewność. Wynika ona ze złoŜoności tego problemu, jak i z braku 
odpowiednich danych empirycznych. 
 Argumenty przytaczane przez zwolenników, jak i przeciwników OMK w duŜym 
stopniu oparte są na załoŜeniach normatywnych, które trudno jest poddać empirycznej 
weryfikacji. Jej mocne i słabe strony nakładają się na siebie utrudniając ostateczne 
rozstrzygnięcie, gdyŜ: 

• Jest przydatna w dziedzinach, w których reformy mogą być ułatwione dzięki 
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, jednakŜe sukcesy gospodarcze są 
zazwyczaj efektem pewnej kombinacji czynników, stąd teŜ tzw. najlepsze praktyki 
nie mogą być przenoszone w sposób mechaniczny do innych gospodarek, tj. z 
pominięciem specyficznych uwarunkowań. 

                                                 
110Ibid., s. 21.  
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• Nie jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, w której zbieŜność polityki jest 
nieodzowna (stanowi imperatyw), gdyŜ powstaje wówczas rozbieŜność pomiędzy 
wspólnym interesem a rozwiązaniami instytucjonalnymi słuŜącymi ich ochronie - 
dobra wola partnerów moŜe być zbyt słabą gwarancją przestrzegania zobowiązań. 
Ponadto, pokusa nie stawiania partnerów w trudnej sytuacji – jak pokazuje 
doświadczenie - często bywa zbyt silna. Dotyczy to równieŜ sytuacji, w których 
występuje konkurencja pomiędzy krajami (jak w przypadku polityki podatkowej) 
lub całkowicie odmienna orientacja polityczna rządów.  

• Tak zwane zarządzanie przez cele (określane w formie ilościowych lub 
jakościowych wskaźników przy udziale ekspertów) i rutynowy charakter OMK 
pociąga za sobą oderwanie podejmowanych decyzji od cyklu wyborczego, co 
niewątpliwie moŜe mieć swoją wartość (merytoryczna jakość rezultatów, stabilność 
polityki), ale jednocześnie wybory dokonywane na podstawie rekomendacji 
ekspertów nie są najlepszym sposobem legitymacji decyzji, tym bardziej, Ŝe 
rozstrzygane problemy dotyczą w duŜej mierze redystrybucji dochodów, a więc 
wartości i interesów, które powinny być przedmiotem politycznej debaty. Ponadto, 
sytuacja ta moŜe być wykorzystywana przez polityków do wyłączania waŜnych 
decyzji z publicznej dyskusji w imię interesu europejskiego, choć pewnym 
zabezpieczeniem jest w tym przypadku udział parterów społecznych w procesie 
koordynacji111. 

 Nie moŜna takŜe zaprzeczyć, Ŝe OMK moŜe stymulować rozwój współpracy 
pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim, pomiędzy władzą krajową, 
regionalną i lokalną, a takŜe pomiędzy samymi partnerami społecznymi, jak równieŜ 
moŜe słuŜyć nie tylko ślepemu forsowaniu własnych interesów zaangaŜowanych w nią 
podmiotów, ale teŜ kształtowaniu ich preferencji.  
 Pomimo trudności towarzyszących ocenie rzeczywistego oddziaływania OMK na 
kraje członkowskie, zarówno w oficjalnych raportach, jak i w literaturze moŜna 
spotkać opinie, Ŝe przyczyniła się ona do zmian w postrzeganiu problemów z jakimi 
borykają się kraje członkowskie, do wypracowywania wspólnych narzędzi 
analitycznych oraz paradygmatów polityki. Wywiera pozytywny wpływ na 
postępowanie rządów, tj. na dąŜenie do przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zobowiązań i podejmowanie działań słuŜących osiągnięciu wyznaczonych celów. Za 
przykład podawana jest przede wszystkim Europejska Strategia Zatrudnienia, w 
przypadku której kraje starają się unikać rekomendacji formułowanych na szczeblu 

                                                 
111 J. Zeitlin, Conclusion: The Open Method of Coordination in Action: Theoretical Promise, 
Empirical Realities, Reform Strategy, w: The Open Method (…), op. cit., s. 15, 18. 
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europejskim oraz niskiej pozycji w rankingach wspólnych wskaźników, przede 
wszystkim z uwagi na polityczne konsekwencje. Podporządkowanie się ustalonym 
procedurom i celom stanowi m.in. zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami ze 
strony partii opozycyjnych lub grup interesu. JednakŜe skuteczność tego typu bodźców 
jest uwarunkowana postrzeganą legitymacją formułowanych rekomendacji, narodową 
wraŜliwością na krytykę ze strony instytucji UE, jak i krajową świadomością tego 
procesu, którą w duŜym stopniu kształtują media. JeŜeli rekomendacje UE są uwaŜane 
za nie posiadające legitymacji politycznej i za merytorycznie wątpliwe, wówczas 
publicznie demonstrowany opór rządu moŜe przysporzyć mu poparcie wyborców, 
szczególnie gdy obywatele są sceptycznie nastawieni do integracji europejskiej. 
Znaczenie krytyki ze strony EU moŜe równieŜ okazać mało skuteczne w 
dyscyplinowaniu polityków, gdy formułowane pod adresem rządu rekomendacje nie 
wywołują odpowiedniego zainteresowania mediów112.  
 Koordynacja polityki bez wiąŜącego prawa jest więc bardzo złoŜonym procesem, 
na który wywiera wpływ kombinacja czynników, zarówno krajowych, jak i 
ponadnarodowych, które kształtują zachowania polityków. Bezsporne jest jednak to, Ŝe 
jej powodzenie – tak jak w przypadku pozostałych metod podejmowania decyzji w UE 
- nie jest moŜliwe bez odpowiedniej woli politycznej, w tym gotowości do 
wypracowywania rozwiązań kompromisowych i ponoszenia związanych z tym 
kosztów.  
 
 

                                                 
112 Ibid., 3 – 7. 
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Streszczenie 
 
 Poszerzanie zakresu polityki Unii Europejskiej doprowadziło do wprowadzenia 
w 2000 r. dodatkowego oficjalnego sposobu jej integrowania – otwartej metody 
koordynacji (OMK), którą dość szybko zaczęto obejmować coraz więcej dziedzin 
polityki. Jej charakterystyczną cechą jest brak wiąŜącego prawa (jest ona oparta na 
międzyrządowych uzgodnieniach i zobowiązaniach politycznych, których realizacja 
zaleŜy od woli współpracy państw członkowskich na rzecz osiągnięcia wspólnych 
celów), a takŜe ograniczony udział instytucji ponadnarodowych. 
 Oficjalne wdroŜenie OMK, jako sposobu podejmowania wspólnych decyzji przez 
państwa członkowskie, obok tzw. metody wspólnotowej (regulacyjnej) i 
międzyrządowej, budzi wśród analityków duŜe zainteresowanie i kontrowersje, które 
dotyczą przede wszystkim jej konsekwencji dla integracji europejskiej, efektywności i 
demokratycznej legitymacji. Ocenie jej praktycznej przydatności towarzyszy bowiem 
duŜa niepewność, wynikająca z charakteru tego procesu i z problemów o naturze 
technicznej. 
 Celem tego opracowania jest przedstawienie istoty i idei wprowadzenia OMK oraz 
toczącej się wokół niej dyskusji, która wskazuje na złoŜoność uwarunkowań 
determinujących jej powodzenie.  
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Abstract 
 
 Broadening of the scope of the European Union policy led – in 2000 – to the 
implementation of an additional way of its integration – the Open Coordination 
Method which relatively swiftly covered increasingly many fields of politics. The 
method is typical of lack of binding law (it is based on inter-government agreement 
and political responsibilities, whose accomplishment depends on the willingness of 
member states to co-operate so as to reach common targets) as well as limited 
involvement of pan-national institutions. 
 The official implementation of the OCM as a way to take joint decisions by 
member states, along with so called Community (regulatory) and inter-government 
method, arouses both a wide interest and controversies among analysts. They mainly 
concern the consequences of the Method application for the European integration, 
efficiency and democratic legitimacy. The assessment of practical usefulness of the 
method is often accompanied by significant uncertainty resulting from the nature of the 
process and problems of technical specificity. 
 The purpose o the paper is to present the concept and the idea of implementing the 
OCM against the background surrounding it – a discussion that proves complexity of 
determinant of the Method being successful. 
 
 



 

Maria Lissowska  
 

Zmiana otoczenia polityki gospodarczej po integracj i z Uni ą 
Europejsk ą 
 
 Podstawą ewolucji funkcjonowania Unii Europejskiej jest integracja na poziomie 
gospodarczym. W największym skrócie motywy integracji gospodarczej to lepsza 
alokacja zasobów oraz zapewnianie wyŜszego stopnia konkurencji i innowacyjności 
integrujących się gospodarek. Oba powyŜsze czynniki prowadzą do stymulowania 
wzrostu gospodarczego. Z kolei pozostawanie poza sferą integracji obraca te korzyści 
w niekorzyści.  
 PowyŜsze argumenty, które pochodzą z tradycyjnej teorii unii celnej, są obecnie 
uzupełniane przez neo-funkcjonalną teorię integracji113. Teoria ta dowodzi, Ŝe 
integracja pewnych dziedzin skutkuje rozszerzaniem się jej potrzeby na inne dziedziny. 
Tak więc wprowadzenie unii celnej kieruje ku wykorzystaniu przewag wspólnej 
polityki handlowej. Z drugiej strony, powstanie unii celnej i stąd moŜliwości 
swobodnego przepływu dóbr powoduje potrzebę większej harmonizacji reguł 
rządzących wymianą. Swobodny przepływ dóbr pobudza do przepływu kapitału, co 
z kolei skłania do harmonizacji polityki monetarnej. Widoczna jest więc interferencja 
pomiędzy procesami o charakterze realnym, a potrzebami regulacyjnymi. 
 Istnieje szereg teorii ekonomicznych argumentujących za większą integracją 
regulacyjną114 Ekonomia instytucjonalna wychodzi od sytuacji podmiotów 
gospodarczych zawierających między sobą umowy. Jeśli działają one w róŜnych 
krajach, wskazane jest, by zasady rządzące ich działaniem były harmonizowane. To 
samo dotyczy krajów, które współpracują w osiąganiu wspólnych celów. Dla ich 
działania i rozstrzygania sporów teŜ dobrze jest, jeśli istnieją instytucje (reguły) 
i obsługujące je organizacje ponadnarodowe. 
 Jednak istnienie jakichkolwiek dóbr publicznych tworzy od razu niebezpieczeństwo 
nierównego korzystania z nich (tzw. „problem pasaŜera na gapę”). Stąd pojawiła się 
koncepcja dóbr publicznych o ograniczonej dostępności, tzw. dóbr klubowych. Taka 
koncepcja jest stosowana do wyjaśniania ograniczonego korzystania z pewnych 
wyspecyfikowanych polityk (jak Unia Gospodarcza i Walutowa). 

                                                 
113 W. Molle, The Economics of European Integration. Theory, Practice, Policy, Ashgate 
Publishing Ltd., Aldershot, 2006, roz. 2, C.S. Jensen, Neofunkcjonalizm, w: Unia Europejska. 
Organizacja i funkcjonowanie (red. M.Cini), PWE, Warszawa, 2007, roz. 6. 
114 W. Molle, The Economics of European Integration. Theory, Practice, Policy, op.cit. roz. 2.  
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 Ciekawe wyjaśnienie dla woli centralizowania polityk daje ekonomia 
konstytucyjna. OtóŜ w myśl niej politycy dobrowolnie nakładają na siebie ograniczenia 
aby, po pierwsze, zapewnić sobie, Ŝe partnerzy równieŜ nałoŜą na siebie takie same 
ograniczenia, a ponadto, by mieć argumenty przeciwko naciskom narodowych grup 
interesu.  
 Bilans kosztów i zysków integracji regulacyjnej zaleŜy od tego, jakiej polityki 
dotyczy. W przypadku moŜliwości równego podziału kosztów skłonność do ich 
wspólnego ponoszenia jest większa. Bilans ten moŜe teŜ róŜnie wyglądać zaleŜnie od 
rodzaju integrujących się krajów. Większe korzyści z integracji odnoszą kraje mniejsze 
niŜ większe. Jak dowodzi Venables, w przypadku integracji krajów o zbliŜonym 
i wysokim poziomie rozwoju szansa konwergencji jest większa niŜ w przypadku 
integracji krajów o poziomie niŜszym lub zróŜnicowanym115. W sensie przynaleŜności 
do ”klubu” istotne znaczenie ma jednolitość preferencji co do uŜytkowania wspólnego 
dobra. Przy rozrastaniu się ugrupowania moŜe pojawić się tendencja do „wybierania” 
rodzajów wspólnych dóbr i np. do większej integracji w zakresie pewnych polityk 
tylko przez niektóre kraje. Wówczas co prawda zaletą jest konieczność wykazania 
pozytywnych efektów przez poszczególne wspólne polityki, ale teŜ narastają koszty 
transakcyjne. Z kolei pozostawanie poza „klubem” w odniesieniu do pewnej polityki 
skutkuje negatywnymi konsekwencjami braku integracji ekonomicznej odczuwanymi 
przez podmioty gospodarze, co w naturalny sposób rodzi presję na dołączenie do 
„klubu”. 
 
1. Napięcie pomi ędzy postulatami europeizacji i subsydiarno ści 
 
 Wraz z rozwojem Wspólnoty, a następnie Unii Europejskiej powstała potrzeba 
usprawnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i Unią. Wobec duŜej 
ilości polityk o kompetencjach dzielonych pomiędzy oba szczeble decyzyjne i rosnącej 
ilości państw członkowskich narastała dyskusja na temat zalet i wad centralizacji 
i decentralizacji, której efektem stało się kształtowanie współpracy w ramach 
subsydiarności. 
 Idea subsydiarności jest koncepcją polityczną posiadającą szereg uzasadnień 
teoretycznych. Jedną z nich jest idea „kooperatywnego federalizmu”, według której w 
szeregu dziedzin istnieją powody do wspólnego wykonywania funkcji zarządczych 

                                                 
115 J.A.Venables, Winners and Losers from Regional Integration Agreement, “The Economic 
Journal”, 2003, vol.113, s. 747-761. 
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przez róŜne poziomy hierarchiczne116. Podany przykład dotyczył polityki podatkowej, 
która z jednej strony powinna być zharmonizowana dla lepszego działania rynku 
wewnętrznego, ale z drugiej strony mogłoby to zagrozić narodowym politykom 
wyrównywania nierówności. Stąd moŜe zostać wspólnie podjęta decyzja polityczna o 
pozostawieniu tej polityki na niŜszym poziomie hierarchicznym. Inny argument za 
zarządzaniem wielopoziomowym dotyczy konieczności współpracy międzykrajowej w 
sytuacji daleko posuniętej integracji gospodarczej, która dominuje nad interesami 
państw narodowych. 
 Hasło subsydiarności pojawiło się w odniesieniu do polityk europejskich 
stosunkowo niedawno, po raz pierwszy w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r, a 
następnie w Traktacie z Maastricht. Aktualne brzmienie części art.5 tego Traktatu jest 
następujące: „W dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej kompetencji, 
Wspólnota powinna podejmować działanie, zgodnie z zasadą subsydiarności, tylko i 
wyłącznie w takiej mierze, w jakiej cele proponowanej akcji nie mogą zostać w 
wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie i mogą w związku z 
tym, z powodu skali lub efektów proponowanej akcji, być lepiej osiągnięte przez 
Wspólnotę” 117. 
 Idea subsydiarności wnika z postulatu, by decyzje były podejmowane na 
optymalnym poziomie decyzyjnym118. NaleŜy przy tym uwzględnić zarówno 
argumenty za decentralizacją, jak teŜ za centralizacją decyzji. Za decentralizacją 
przemawia przede wszystkim to, Ŝe pozwala ona w większym stopniu uwzględnić 
zróŜnicowane lokalne preferencje dotyczące poszczególnych polityk. Z kolei 
podstawowym argumentem za centralizacją jest to, Ŝe we współczesnej gospodarce 
decyzje jednego kraju wpływają na sytuację w krajach innych (np. ograniczenia 
techniczne wprowadzone w jednym kraju członkowskim mogą stanowić przeszkodę 
dla sprzedaŜy przez dostawców z innego kraju) i stąd moŜe być potrzebna interwencja 
centralna ograniczająca szkodliwe dla innych państw działania. RównieŜ argumentem 
dla centralizacji moŜe być moŜliwość wykorzystywania efektów wielkiej skali. Z 
takiego powodu moŜe być korzystne ujednolicenie systemu patentowego, tworzenie 

                                                 
116 A.Cassella, B.Frey, Federalism and clubs; towards a theory of overlapping political 
jurisdictions, “European Economic Review”, vol. 36, No. 2/3, 1992, s. 639-646. 
117 European Union Consolidated Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty 
establishing the European Community, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2003. 
118 S.Ederveen, G.Gelauff, J.Pelkmans, Asssessing Subsidiarity, w: : Subsidiarity and Economic 
Reform in Europe (red. G.Gelauff, I.Grilo, A.Lejour) Springer,Verlag, Berlin-Heidelberg 2008, 
s. 19 – 40. 
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europejskich organizacji badawczych, wspólne prowadzenie negocjacji handlowych z 
państwami trzecimi. Kolejny argument dotyczy oszczędności kosztów transakcyjnych. 
Jest to związane z większą harmonizacją reguł działania, co pozwala ominąć szereg 
kosztów wynikających z konieczności uzgadniania zasad działania między partnerami 
z róŜnych krajów członkowskich. Przekazywanie kompetencji na poziom centralny 
skutkuje teŜ większą wiarygodnością polityki, która w mniejszym stopniu podlega 
zmiennym w czasie interesom narodowym. Ostatnim w końcu argumentem jest 
większe bezpieczeństwo, w wyniku moŜliwości podziału kosztów szoków 
zewnętrznych119. 
 Jeśli jednak nawet występują okoliczności uzasadniające centralizację polityki, to 
jednak mogą istnieć rozwiązania alternatywne, w postaci koordynacji centralnej 
polityk prowadzonych na szczeblu niŜszym. MoŜe to mieć miejsce wtedy, gdy 
moŜliwa jest dobrowolna i skuteczna współpraca między państwami członkowskimi. 
Do tego naleŜy jeszcze rozwaŜyć, który szczebel zapewnia prowadzenie i 
wykonywanie polityki przy moŜliwie najniŜszym koszcie. 
 Dodatkowo naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwe niesprawności administracji 
publicznej zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. 
Administracje państw członkowskich są co prawda przynajmniej częściowo 
kontrolowane przez czynniki demokratyczne i podlegają pewnej selekcji przez 
konkurencję, tym niemniej mogą wspierać pewne interesy niekoniecznie zgodne czy to 
z preferencjami własnych społeczeństw, czy teŜ innych państw członkowskich lub 
całej Unii Europejskiej (np. popierać krajowych monopolistów). Z kolei administracja 
Unii Europejskiej ma naturalną tendencję do centralizacji. Ponadto, choć podlega 
kontroli przez państwa członkowskie, to jednak często kontrola ta jest iluzoryczna z 
powodu rozbieŜnych interesów tych państw. Pewien zakres centralizacji polityk 
umoŜliwia lepszą konfrontację doświadczeń poszczególnych państw (np. w drodze 
otwartej koordynacji) i stąd uczenie się.  
 Równowaga pomiędzy centralizacją i decentralizacją poszczególnych decyzji jest 
przedmiotem ciągłych negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej. W związku z regułami głosowania w Radzie Europejskiej (większością 
głosów) moŜe dochodzić do sytuacji kiedy decydowana jest nadmierna centralizacja w 
wyniku krótkookresowego układu interesów pomiędzy państwami w innych kwestiach. 
RównieŜ unikanie wzajemnych zadraŜnień, a zwłaszcza stwarzania wraŜenia 
ograniczania autonomii krajów członkowskich często prowadzi do niejasnego 
formułowania załoŜeń polityk, z widoczną szkodą dla ich efektywności. Centralizacja 
                                                 
119 W.Molle, The Economics of European Integration, op.cit. s.17. 
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moŜe teŜ oznaczać nieefektywne gospodarowanie wspólnymi funduszami, gdy ilość 
beneficjentów poszczególnych środków jest mała w stosunku do płatników120.  
 Dodatkowym argumentem, który powinien być brany pod uwagę przy rozwaŜaniu 
centralizacji i decentralizacji jest istnienie grup interesu. Działają one i na poziomie 
narodowym, i ponadnarodowym (zwłaszcza gdy ich podłoŜem są wspólne interesy 
podmiotów ponadnarodowych). Stąd powinna być brana pod uwagę ich obecność, 
metody działania i moŜliwość panowania nad nimi.  
 
2. Opinie Europejczyków 
 
 Na podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a rządami krajowymi mają 
wpływ opinie obywateli. Wyniki analizy wykonanej na podstawie badania opinii 
publicznej Eurobarometr z wiosny 1999 i wiosny 2004 są wysoce interesujące121. W 
odniesieniu do 25 dziedzin polityki obywatele EU15 (tzw. „starej Unii”) 
wypowiedzieli się za centralizacją polityki na szczeblu europejskim w następujących 
11 dziedzinach: 

• handel ludźmi i ich wykorzystywanie, 

• informacja o EU, 

• polityka zagraniczna, 

• badania naukowe,  

• narkotyki, 

• pomoc regionalna, 

• przestępczość zorganizowana, 

• ubóstwo i wykluczenie społeczne, 

• pomoc humanitarna, 

• wspólna waluta, 

• środowisko. 
 Dwie rzeczy są interesujące. Po pierwsze, w wielu dziedzinach, w których nie ma 
zasadniczego uzasadnienia dla centralizacji polityki na szczeblu UE obywatele 
woleliby, by była ona scentralizowana. Po drugie, występują róŜnice w preferencjach 
obywateli poszczególnych krajów. Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania popierają 
centralizację, podczas gdy Wielka Brytania i kraje skandynawskie są jej przeciwne. 
                                                 
120 S.Ederveen, G.Gelauff, J.Pelkmans, Asssessing Subsidiarity, op.cit. 
121 J.Ahrens, M.Meurers, C.Renner, Who Shall Decide What ? Citizens’ Attitudes Towards 
Political Decision Making in the EU, w: Subsidiarity and Economic Reform in Europe (red. 
G.Gelauff, I.Grilo, A.Lejour) Springer,Verlag, Berlin-Heidelberg 2008, s. 41 – 58. 
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Wyraźnie niska sprawność rządów jest jedną z przyczyn, dla których obywatele 
wypowiadają się za przenoszeniem kompetencji na szczebel europejski. 
 Okazało się teŜ, Ŝe obywatele „nowych” krajów Unii (UE10 w momencie badania) 
w znacznie silniejszym stopniu popierają centralizację. Według ich wskazań miałby to 
teŜ dotyczyć polityki bezrobocia, obrony, przestępczości młodzieŜy, rolnictwa i 
rybołówstwa, azylu politycznego, imigracji, edukacji, zdrowia i dobrobytu 
społecznego, polityki w stosunku do uchodźców. Obok wyraźnego wpływu niskiej 
oceny własnych narodowych administracji publicznych dochodzi do tego 
prawdopodobnie wysoka ocena spodziewanych rezultatów polityk unijnych (np. 
w dziedzinie rolnictwa).  
  
3. Traktatowy podział kompetencji mi ędzy UE i kraje członkowskie 

w zakresie polityki gospodarczej 
 
 W niektórych, bardzo nielicznych, dziedzinach, Unia Europejska ma wyłączne 
kompetencje do stanowienia prawa, a państwa członkowskie mogą to czynić wyłącznie 
z jej upowaŜnienia lub w celu wykonywania aktów prawnych Unii. 
 Według art. 2b Traktatu z Lizbony dziedziny, w których Unia Europejska ma 
wyłączne kompetencje, to: 

• unia celna,  

• ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego,  

• polityka pienięŜna w odniesieniu do państw członkowskich naleŜących do strefy 
euro, 

• zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa, 

• wspólna polityka handlowa. 
 Traktat stanowi teŜ, Ŝe Unia ma wyłączną kompetencję do zawierania umów 
międzynarodowych. Dotyczy to umów międzynarodowych, których zawarcie zostało 
przewidziane w akcie prawodawczym Unii lub jest niezbędne do umoŜliwienia Unii 
wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie 
moŜe wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres122.  
 W większości dziedzin Unia Europejska dzieli swe kompetencje z państwami 
członkowskimi. Wówczas akty prawne mogą stanowić i Unia Europejska i państwa 

                                                 
122 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C306 z 17 grudnia 2007 r. 
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członkowskie, ale państwa członkowskie w takim zakresie, w jakim Unia postanowiła 
zaprzestać wykonywania swych kompetencji. Unia Europejska ma teŜ kompetencję do 
określania zasad, a w szczególności kierunków i wytycznych, według których państwa 
członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze i zatrudnienia.  
 Do dziedzin, w których Unia Europejska dzieli swe kompetencje z państwami 
członkowskimi naleŜą: 

• rynek wewnętrzny, 

• pewne aspekty polityki społecznej (określone w Traktacie), 

• spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, 

• rolnictwo i rybołówstwo (z wyłączeniem zachowania morskich zasobów 
biologicznych, które są w wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej), 

• środowisko naturalne, 

• ochrona konsumentów, 

• transport, 

• sieci transeuropejskie, 

• energia, 

• przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 

• wspólne problemy bezpieczeństwa zakresie zdrowia publicznego (w odniesieniu 
do aspektów określonych w Traktacie). 

 Ponadto w niektórych dziedzinach Unia ma kompetencje w zakresie prowadzenia 
działań wspierających (np. finansowych), koordynujących lub uzupełniających 
działania państw członkowskich. Natomiast w tych dziedzinach Unia nie moŜe 
tworzyć aktów prawnych. Do takich dziedzin naleŜy zatrudnienie, kultura, edukacja i 
badania naukowe123.  
 Mapa podziału kompetencji pomiędzy Unią i państwami członkowskimi jest dość 
skomplikowana. Niekiedy w ramach jednej polityki (np. rybołówstwa) występują 
róŜne zakresy kompetencyjne. Traktat z Lizbony zawiera pewne uporządkowanie i 
sformalizowanie podziału kompetencji.  
 Podział kompetencji między Unię i państwa członkowie jest zróŜnicowany dla 
poszczególnych polityk, róŜne jest teŜ jego uzasadnienie. Tradycyjnie za najsilniej 
regulowaną spośród polityk, w których Unia Europejska dzieli swe kompetencje z 
państwami członkowskimi, jest uwaŜana polityka rolna i dotycząca rybołówstwa. W tej 
dziedzinie duŜe znaczenie ma finansowanie elementów tej polityki z budŜetu Unii 
Europejskiej. Podobna sytuacja ma miejsce w polityce spójności. W dziedzinie 

                                                 
123 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C306 op.cit. 
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wspólnego rynku i transportu uzasadnieniem kompetencji wspólnotowych jest pan-
europejski charakter uwarunkowań, które powinny zapewnić korzyści tych polityk. 
Tym niemniej nawet w dziedzinie swobodnego przepływu towarów państwa 
członkowskie mogą stosować restrykcje, pod warunkiem, Ŝe jest to uzasadnione np. 
względami zdrowotnymi lub środowiskowymi, a nie wyłącznie chęcią ochrony 
własnych produktów.  
 
4. Faktyczna sytuacja w zakresie podziału kompetenc ji miedzy UE i kraje 

członkowskie 
 
 Obecnie faktyczny rozkład kompetencji pomiędzy róŜne organy Unii Europejskiej i 
państwa członkowskie oraz sposób współpracy między nimi jest znacznie bardziej 
skomplikowany od podziału traktatowego124.  
 Występują w nim następujące konfiguracje: 
- pełna delegacja pewnych polityk na szczebel Unii Europejskiej - dotyczy to polityk 
będących w wyłącznej kompetencji Unii, ale teŜ innych (Wspólnej Polityki Rolnej, 
polityki handlowej w odniesieniu do produktów, stanowienia zasad rynku produktów, 
pewnych aspektów polityki regionalnej, polityki badań i rozwoju na poziomie UE); 
- wiąŜące zobowiązanie - kiedy kraje członkowskie zobowiązują się do przestrzegania 
pewnych zasad pod sankcjami UE (jak w przypadku polityki budŜetowej, pomocy 
publicznej, VAT, kontroli emisji gazów cieplarnianych);  
- koordynacja - kraje członkowskie decydują niezaleŜnie, ale w ramach procesu 
koordynacji (o róŜnych stopniach wymagalności) obejmującego UE. Dialog między 
państwami i ich porównywanie się mogą istotnie zmieniać politykę. W tym przypadku 
nie występują sankcje UE. Koordynacja jest stosowana w odniesieniu do polityki 
rynku pracy, nadzoru finansowego, rynku usług, rozwoju regionalnego; 
- polityka autonomiczna na poziomie państw członkowskich, działająca na zasadzie 
konkurencji między państwami. Dotyczy to np. polityki podatkowej, wydatków 
publicznych, edukacji, dobrobytu, narodowej polityki badań i rozwoju. 
 Z kolei w ramach koordynacji występują następujące jej metody: 
- formułowanie bezpośrednich wytycznych (guidelines), których państwa 
członkowskie powinny przestrzegać i które są przedmiotem wzajemnej kontroli, 
- określanie wspólnych reguł aprobowanych przez głosowanie większościowe państw 
członkowskich (dotyczy to np. reguł wspólnego rynku), 

                                                 
124 A. Sapir i in., An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, Oxford University Press, 
Oxford 2004.  
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- dialog nieformalny na wysokim szczeblu (jak w przypadku Eurogrupy), 
- Otwarta Metoda Koordynacji, polegająca na wzajemnych informowaniu i ocenianiu 
się przez państwa członkowskie. 
 Jeśli chodzi o implementację polityk unijnych, to odbywa się ona we współpracy 
pomiędzy organami Unii Europejskiej a państwami członkowskimi, na których 
spoczywa główny cięŜar zapewnienia odpowiedniej jakości tej implementacji. Do 
wykonywania polityki słuŜą instrumenty o bardzo róŜnej sile: legislacja europejska, 
zasady traktatowe, decyzje, upowaŜnienia negocjacyjne, sankcje, bodźce finansowe, 
uzgodnione cele i wskaźniki, dobrowolne dostosowanie się krajów członkowskich do 
celów oraz sieci współpracy. 
 Jeśli chodzi o określenie roli Unii Europejskiej w róŜnych dziedzinach polityki, to 
biorąc pod uwagę intensywność legislacji, najpowaŜniejsza wydaje się być ona w 
dziedzinie Wspólnego Rynku, Wspólnej Polityki Rolnej i wspólnej polityki handlowej. 
Instrumenty stosowane w poszczególnych dziedzinach mówią teŜ o roli państw 
członkowskich. W dziedzinie Wspólnego Rynku stosowane są przede wszystkim 
dyrektywy. PoniewaŜ są one następnie transponowane przez państwa członkowskie, 
więc dają pewną autonomię poprzez sposób transpozycji. Natomiast w politykach 
sektorowych, w polityce konkurencji i handlu występują głównie rozporządzenia i 
decyzje, co znacznie ogranicza autonomię (w zakresie polityki konkurencji Unia 
Europejska ma bezpośrednie kompetencje implementacyjne). W dziedzinach objętych 
Strategią Lizbońską (innowacje, edukacja, badania naukowe) legislacja unijna ma 
bardzo mały zakres. 
 MoŜna teŜ przedstawić róŜne role, które wykonuje Unia Europejska w sposób 
następujący125: 
  

                                                 
125 A.Sapir i in., An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, s. 98. 
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Rodzaj 

kompetencji 
Rola UE Metoda zarządcza 

Kompetencje UE Twórca prawa 
Delegacja kompetencji na poziom UE (dot. 
Wspólnego Rynku) 

 Twórca polityki 
Delegacja władzy wykonawczej do organów UE 
(dot. Wspólnej Polityki Rolnej, handlu, polityki 
monetarnej w UGW)  

 Regulator 
Delegacja władzy sądowniczej lub regulacyjnej 
na poziom UE (np. kontrola koncentracji) 

Kompetencje 
dzielone 

Twórca prawa 
Częściowa delegacja kompetencji legislacyjnych 
na poziom UE (np. przez dyrektywy – dot. 
Wspólnego Rynku) 

 Twórca polityki 
Częściowa delegacja funkcji budŜetowych na 
poziom UE (np. w polityce spójności) 

 Nadzorujący 
WdraŜanie zobowiązań, równieŜ przez sankcje 
(dot. np. pomocy publicznej) 

 Moderator 
Koordynacja polityk narodowych (np. w 
dziedzinie rynku pracy) 

  
 Jak widać, występuje bardzo duŜa róŜnorodność ról, które pełni Unia Europejska w 
stosunku do państw członkowskich. Role te ulegają zmianom w czasie. Początkowo 
Unia (Wspólnota) Europejska działała głównie na zasadzie delegacji kompetencji i 
koncentrowała się na stanowieniu prawa. Z czasem jednak, w związku z wymaganiami 
sytuacji gospodarczej (coraz ściślejsze powiązanie gospodarek państw członkowskich, 
poszerzanie Unii, większa róŜnorodność) następowało przekazywanie na szczebel Unii 
róŜnych kompetencji w zakresie stanowienia polityki. 
 O faktycznych efektach polityki europejskiej decyduje jej wdraŜanie. Na mocy 
Traktatu z Maastricht Unia Europejska została zobowiązana do wdraŜania polityki, 
głównie dla zapewnienia funkcjonowania Wspólnego Rynku. Podobnie jak w zakresie 
tworzenia legislacji i definiowania polityk, tak teŜ i w zakresie wdraŜania istnieje kilka 
jego ścieŜek, a mianowicie126: 
- wdraŜanie pośrednie - jest ono wykonywane przez państwa członkowskie i 
egzekwowane przez Komisję Europejską. Wynika to z załoŜenia, iŜ Unia Europejska 
ma koordynować interesy państw członkowskich, a nie zastępować je. Przypisanie 

                                                 
126 M.Cini, WdraŜanie polityki europejskiej, w : Unia Europejska. Organizacja i 
funkcjonowanie (red. M.Cini), PWE, Warszawa 2007, s. 484 – 504. 
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kompetencji wdraŜania do państw członkowskich wynika teŜ z uwarunkowań 
finansowych (w wielu przypadkach ma miejsce współfinansowanie przez państwa 
członkowskie). WdraŜanie pośrednie, np. poprzez transpozycję i egzekwowanie 
dyrektyw, wiąŜe się z moŜliwością ujawnienia sprzeczności z prawem krajowym lub z 
wolą parlamentów narodowych, które powinny akceptować prawo wynikające z 
transpozycji dyrektyw. Ponadto stosowaniem i egzekwowaniem prawa wynikającego z 
polityk europejskich zajmują się organy administracji sektorowej i regionalnej państw 
członkowskich, co znowu rodzi ryzyko opacznego stosowania, choćby w związku z 
brakiem koordynacji pomiędzy tymi organami lub, w ich ramach, z innymi 
zamierzeniami polityki krajowej;  
- wdraŜanie bezpośrednie, za które jest odpowiedzialna sama Unia Europejska - 
dotyczy ono dziedzin wyłącznej kompetencji Unii (jak pomoc humanitarna, ochrona 
zasobów morskich, polityka konkurencji). WdraŜanie to jest wykonywane w trybie 
decyzji administracyjnych (np. związanych z projektowanymi fuzjami między 
przedsiębiorstwami). Ten zakres wdraŜania jest stosunkowo ograniczony w związku z 
ograniczonym personelem i środkami Komisji Europejskiej i niektóre kompetencje są 
przekazywane w gestię państw członkowskich; 
- wdraŜanie poprzez tworzenie przepisów wykonawczych przez Komisję Europejską - 
dotyczy to przepisów wykonujących akty wyŜszego rzędu (Rady i Parlamentu 
Europejskiego) na podstawie delegowania uprawnień. Z tym trybem wdraŜania wiąŜe 
się pojęcie komitologii, czyli działalności róŜnych komitetów, w których uczestniczą 
przedstawiciele państw członkowskich, a które mają na celu kontrolowanie 
działalności Komisji. Komitety te mogą mieć róŜne kompetencje, poczynając od 
formułowania zaleceń dla Komisji, poprzez wyraŜanie zgody na proponowaną decyzję 
lub wyraŜanie zgody pod warunkiem zatwierdzenia większością głosów przez Radę.  
 
5. Słabości integracji instytucjonalnej 
  
 W ciągu ostatnich kilku lat miało miejsce szereg zjawisk, które pozwoliły ujrzeć 
ograniczenia w sposobie działania Unii Europejskiej127. Pierwszym z nich był rozwój 
Wspólnego Rynku. Pomimo załoŜeń, rynek ten nadal jest w duŜej mierze 
posegmentowany na rynki narodowe. Ujawniły się równieŜ róŜnice preferencji w 
pojmowaniu i ocenie wspólnego rynku pomiędzy krajami, z których niektóre miały 
nastawienie bardziej liberalne, a inne bardziej protekcjonistyczne i pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi i grupami społecznymi, które w róŜnym stopniu 
                                                 
127 A. Sapir i in., An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, s. 99-108. 
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korzystały z integracji. W związku z tym rozwiązania upatrywano w subsydiarności, 
dającej moŜliwość znalezienia złotego środka pomiędzy celami Wspólnego Rynku a 
interesami narodowymi. Następną trudnością były konflikty związane ze sposobem 
regulowania zwłaszcza dziedzin infrastruktury, w której bardzo silne były interesy 
przedsiębiorstw narodowych. W wielu przypadkach utworzone zostały narodowe 
podmioty regulacyjne. Niektóre dyrektywy dotyczące Wspólnego Rynku nie zostały 
zaimplementowane, a inne były w niewielkim stopniu przestrzegane. W końcu Unia 
była częstym przedmiotem krytyki ze strony podmiotów tracących znaczenie w 
wyniku integracji. Skutkiem tych procesów było osłabienie aktywności legislacyjnej 
Unii w tej dziedzinie.  
 Drugą sferą doświadczeń Unii było wprowadzenie obszaru wspólnej waluty euro i 
wspólnej polityki monetarnej. Było to doświadczenie szczególne, bo obejmujące tylko 
grupę krajów, a takŜe związane z utworzeniem nowego podmiotu o duŜej 
niezaleŜności, w postaci Europejskiego Banku Centralnego. Zarządzanie UGW 
unaoczniło znacznie trudności w wykonywaniu dzielonych kompetencji w odniesieniu 
do polityki fiskalnej. 
 Wreszcie realizowanie Strategii Lizbońskiej pokazało brak kompetencji Unii w 
zasadniczych dla tej Strategii dziedzinach (edukacja, badania naukowe, innowacje) i 
konieczność oparcia się w większym stopniu na koordynacji działań krajów 
członkowskich, zwłaszcza w postaci otwartej metody koordynacji. Eksperymentowano 
z wykorzystaniem tej metody, określając najpierw ogólne wytyczne dla polityk 
narodowych krajów i wskaźniki słuŜące do porównywania stopnia ich realizacji, a 
następnie dokonując monitorowania i porównywania wyników krajów. 
 Tak więc w ostatnich latach nastąpiło odejście od przeciwstawiania delegacji 
kompetencji na szczebel Unii Europejskiej i autonomii państw członkowskich na 
korzyść pośrednich form: wiąŜących zobowiązań i koordynacji. Jednak w 
zastosowaniu obu tych form natrafiono na znaczne problemy. Ponadto tworzą się nowe 
formy zarządzania, w postaci regulatorów krajowych niezaleŜnych od rządów (jak 
nadzór bankowy) i sieci ich współpracy. 
 Istotnym mankamentem działania Unii Europejskiej jest deficyt wdraŜania128. 
Deficyt ten moŜe wynikać z nieprawidłowego wdraŜania prawnego (opóźniona, 
niepełna lub nieprawidłowa transpozycja) lub nieprawidłowego wdraŜania 
praktycznego (nieprawidłowe zastosowanie lub brak zastosowania, monitorowania lub 
egzekwowania). Stan wdraŜania jest monitorowany na etapie transpozycji (w 
przypadku niepełnej lub opóźnionej transpozycji Komisja wdraŜa postępowanie 
                                                 
128 M.Cini, WdraŜanie polityki europejskiej, op.cit., s. 493 – 501. 
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przeciw państwu członkowskiemu), natomiast w znacznie mniejszym stopniu na etapie 
egzekwowania (głównie poprzez skargi podmiotów krajowych na niewłaściwe 
stosowanie prawa europejskiego). Deficyt wdraŜania powoduje, Ŝe moŜe istnieć duŜa 
rozbieŜność pomiędzy celami uzgodnionej polityki a jej faktyczną realizacją. Taka 
sytuacja niewątpliwie osłabia działanie europejskiego wspólnego rynku. 
 Przyczyny deficytu wdraŜania leŜą i po stronie Unii, i po stronie państw 
członkowskich. Sam proces wdraŜania ma obecnie bardzo skomplikowaną strukturę. 
Obok Komisji Europejskiej biorą w nim udział rządy, władze regionalne, róŜne 
agencje, a wszystko to jest mnoŜone przez 27 państw członkowskich. Przyczyną 
trudności we wdraŜaniu są teŜ warunki, w jakich w róŜnych państwach działają 
poszczególne organy administracji publicznej (np. ich ograniczone kompetencje, 
środki finansowe). Państwa członkowskie mają teŜ zróŜnicowane systemy prawne 
(część ma prawo zwyczajowe a część prawo skodyfikowane) oraz róŜne kultury 
praworządności. W poszczególnych przypadkach ma teŜ miejsce gra interesów, 
polegająca na konflikcie między państwami członkowskimi a kontrolującymi je 
organami Komisji, a takŜe brak społecznej akceptacji dyrektyw czy wręcz sabotaŜ ze 
strony elit narodowych. 
 Szereg problemów wdraŜania ma teŜ swoje źródło na poziomie Unii Europejskiej. 
Unia jest bardziej zaangaŜowana w tworzenie reguł aniŜeli w ich wdraŜanie. Brakuje 
jej po temu kompetencji i środków finansowych. Legislacja unijna jest obecnie tak 
złoŜona, Ŝe trudno jest uniknąć wewnętrznych sprzeczności pomiędzy jej fragmentami. 
Przeszkodą jest teŜ niedostateczna wiedza o efektach wdraŜania – informacje pochodzą 
albo od samych państw członkowskich (i stąd mogą być nierzetelne lub teŜ oparte na 
niedostatecznej wiedzy o zamierzonych celach), lub ze skarg (i wtedy są niepełne). 
 Obecnie sposób zarządzania praktykowany w Unii Europejskiej wzbudza powaŜne 
zastrzeŜenia, dotyczące129: 
- złoŜoności organów, ich kompetencji i zasad współpracy, które cechują się 
niejasnością i częściowo nakładają się; 
- niedostosowania zbyt słabych instrumentów do zbyt ambitnych celów Unii (co jest 
widoczne w przypadku UGW czy Strategii Lizbońskiej); 
- małej efektywności nowych metod – wiąŜących zobowiązań i koordynacji; 
- niepełnej i zróŜnicowanej między krajami implementacji i wdraŜania. 
 Dodatkową trudnością jest znaczna inercja w kształtowaniu struktur zarządczych, 
która głównie wynika z tego, Ŝe ich podstawy są stanowione w traktatach, których 
zmiany wymagają jednomyślności. Trudności w przyjęciu Konstytucji, a następnie 
                                                 
129 A. Sapir i in., An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, s.110. 



107 

Traktatu Lizbońskiego pokazują dowodnie, Ŝe dokonywanie takich zmian przy obecnej 
liczbie i zróŜnicowaniu krajów członkowskich jest bardzo trudne. 
 Niewątpliwie fakt rozrastania się Unii, a zwłaszcza przystąpienia do niej krajów o 
niŜszym poziomie rozwoju i stąd powodujących rozbieŜności interesów, zmniejszył 
skuteczność zarządzania. Jednym z nierozwiązanych problemów jest jednoczesne 
wymaganie jednolitości funkcjonowania Unii (a zwłaszcza Jednolitego Rynku) oraz 
potrzeba elastyczności i dostosowania się do faktu, Ŝe niektóre państwa członkowskie 
są mniej zaangaŜowane w integrację. Stąd pojawiają się postulaty „zróŜnicowanej 
geometrii” zarządzania lub teŜ „Europy o róŜnych prędkościach”130. Innym problemem 
jest pogłębiająca się szczegółowość procesu decyzyjnego i jego znaczne zróŜnicowanie 
w odniesieniu do poszczególnych polityk. Próbą poprawy zarządzania Unii 
Europejskiej była Konstytucja, a obecnie jest Traktat z Lizbony. Niewątpliwie kolejne 
lata przyniosą stopniową modyfikację sposobu zarządzania Unią Europejską.  
 
6. Wpływ systemu regulacyjnego UE na pa ństwa członkowskie  
 
 Otoczenie unijne, w którym funkcjonują państwa członkowskie niewątpliwie 
wpływa na funkcjonowanie narodowych systemów regulacyjnych. Wskazuje się tutaj 
na dwa mechanizmy, które mają miejsce, a mianowicie uczenie się przez 
doświadczenie (zarówno na poziomie UE, jak i krajowym) i selekcja konkurencyjna 
(utrzymują się rozwiązania lepsze w dostosowaniu do warunków zewnętrznych). 
Jednak adaptacja zaleŜy w znacznej mierze od systemu istniejącego na początku na 
poziomie krajowym, a takŜe od świadomego sterowania procesem adaptacji. 
 W przypadku Grecji wyspecyfikowano następujące polityczne konsekwencje 
integracji131: 
- przystąpienie do UGW znaczne ograniczyło wybór w krajowej polityce gospodarczej, 
a w ślad za tym moŜliwe opcje polityczne, 
- nastąpiło uzaleŜnienie działania państwa od europejskich programów pomocowych, 
- w związku z uregulowaniami wspólnego rynku nastąpiło znaczne ograniczenie 
moŜliwości stosowania protekcjonizmu, 
- z uwagi na słabą pozycję przetargową reprezentacji Grecji w UE nastąpił bierny 
„import” uregulowań unijnych, 

                                                 
130 W. Molle, The Economics of Europen Integration , op.cit. , s. 56. 
131 J.P. Olsen, Europeizacja, w: Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, 
PWE, Warszawa 2007, s. 477. 
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- ze względu na proporcje sił w samej UE, nastąpiło zwiększenie siły władzy 
wykonawczej na poziomie krajowym, 
- nastąpiła polaryzacja społeczeństwa w opiniach na temat UE i w korzystaniu z 
owoców integracji.  
 Nie ma dowodów na to, by sposób adaptacji w państwach członkowskich UE 
przebiegał w taki sam sposób. Oczywiście ujednolicenie występuje w większym 
stopniu w przypadku twardych norm prawnych, natomiast jest zdecydowanie 
zróŜnicowane w przypadku norm „miękkich”. PoniewaŜ zakres takiej miękkiej 
regulacji poszerza się, tak teŜ osłabia się moŜliwość ujednolicenia regulacyjnego 
modelu w państwach członkowskich. Nie rysuje się zatem tendencja do radykalnego 
ujednolicenia systemów narodowych. 
 

7. Integracja realna gospodarki polskiej z Uni ą Europejsk ą132 
 
 Szereg zjawisk świadczy o tym, Ŝe w okresie tuŜ przed i po akcesji do Unii 
Europejskiej dokonał się silny proces integracji realnej gospodarki i społeczeństwa 
polskiego z Unią. Świadczy o tym przede wszystkim silna dynamika importu ale takŜe 
i eksportu (pomimo niekorzystnego umacniania się złotego). 
 
Tablica 1. Dynamika produktu krajowego, eksportu i importu (ceny stałe, rok 

poprzedni = 100) 

Rok PKB Eksport Import 

2000 104,2 123,2 115,5 

2001 101,1 103,1 94,7 

2002 101,4 104,8 102,7 

2003 103,8 114,2 109,3 

2004 105,3 114,0 115,2 

2005 103,5 108,0 104,7 

2006 106,2 116,1 a 116,8 a 

2007 106,5 107,3 a 113,1 a 
Źródło: dane z rachunków narodowych GUS (poza danymi sygnowanymi „a”, pochodzącymi z 
najwaŜniejszych informacji gospodarczych), www.stat.gov.pl 

 

                                                 
132 Nie piszę o takim elemencie integracji, jakim jest przepływ środków funduszy unijnych; jest 
to przedmiotem innych części opracowania zbiorowego. 
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 W związku z na ogół znacznie szybszym wzrostem wymiany handlowej aniŜeli 
produktu krajowego znacznie powiększyła się relacja eksportu i importu do produktu 
krajowego brutto. 
 
Tablica 2. Relacja eksportu i importu do produktu krajowego brutto (%, w cenach 

bieŜących) 

Rok Import/ PKB Eksport / PKB 

2000 33,5 27,1 

2001 30,7 27,0 

2002 32,1 28,7 

2003 35,9 33,3 

2004 39,5 37,5 

2005 37,5 37,2 
Źródło: Rachunki narodowe GUS (www.stat.gov.pl) 

 
 Aczkolwiek dla następnych lat brak na razie danych, to biorąc pod uwagę dynamikę 
produktu narodowego, eksportu i importu łatwo stwierdzić, ze relacje te jeszcze 
bardziej się powiększyły. Oznacza to, Ŝe coraz większa część gospodarki polskiej 
współpracuje z gospodarką światową, głównie europejską. Tak więc spełniony jest 
warunek postępującej integracji gospodarczej tworzącej potrzebę integracji 
instytucjonalnej. W sensie praktycznym, polscy przedsiębiorcy potrzebują 
harmonizacji regulacji i polityki wewnętrznej w Polsce z analogicznymi regulacjami w 
krajach z którymi handlują.  
 JuŜ w 2004 r. przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego wytwarzały 
41,6% ogólnej wartości sprzedaŜy (a 55,8% wartości sprzedaŜy przemysłu 
przetwórczego)133. W latach następnych miał miejsce dalszy powaŜny napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (10 mld euro w 2004 r, 8,3 mld w 
2005 r, 15 mld w 2006 r., 12,8 mld w 2007 r134). Tak więc około połowy gospodarki 
polskiej znajduje się pod bezpośrednim wpływem kapitału zagranicznego, głównie z 
krajów Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa te niewątpliwie potrzebują największej 
harmonizacji warunków działalności w Polsce z warunkami istniejącymi w ich krajach 
macierzystych.  

                                                 
133 J. Chojna, Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej 
Polski, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny (red. J. Chojna), IKiCHZ, Warszawa 
2006, s. 77-96. 
134 Dane według www.paiz.gov.pl 
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 Inną miarą integracji jest przepływ pracowników. Oficjalnie (według Rocznika 
Statystycznego 2007) emigracja na stale z Polski wynosiła w 2004 r. 18,9 tysięcy osób, 
w 2005 r. 22,2 tysiące osób, a w 2006 r. 46,6 tysiąca osób. Tym niemniej szacuje się, 
Ŝe zwłaszcza w Irlandii i w Wielkiej Brytanii mieszka obecnie bardzo wielu Polaków, 
z których część zmierza się tam osiedlić na stałe. Dane szacunkowe dla Irlandii to 100- 
200 tysięcy Polaków, a dla Wielkiej Brytanii 800 – 1300 tysięcy135. Zjawisko to 
niewątpliwie przyczyniło się do znacznego spadku stopy bezrobocia (z 16,% w 2000 r. 
i 19,7% w 2002 r. do 8,5 r w końcu 2007 r.), choć zuboŜyło rynek pracy o młodych i 
wykwalifikowanych potencjalnych pracowników. Część z tych osób pozostanie w 
krajach przyjmujących na stałe, choć niewątpliwie nie zerwie kontaktów osobistych i 
finansowych z Polską, a część zamierza powrócić. Ich powrót będzie zaleŜał od 
upodobnienia się warunków Ŝycia i pracy do tych, z których mogą korzystać zagranicą. 
Po powrocie zaś będą wpływać na te warunki Ŝycia i pracy wprowadzając praktyki, do 
których przywykli i które będą uwaŜali za skuteczne. 
 

* * * 
 
 Wejście Polski do Unii Europejskiej ma miejsce w trudnym okresie działania Unii. 
Jedną z przyczyn trudności jest akcesja 12 nowych państw członkowskich, o 
specyficznym poziomie i potrzebach gospodarczych, a takŜe o specyficznej historii 
politycznej. Nie jest to jedyna przyczyna obecnych napięć w działaniu Unii 
Europejskiej. Inne są związane z naciskiem gospodarki globalnej i trudnością w 
realizacji wielkich projektów, które miały być odpowiedzią na nią (Strategia Lizbońska 
i Unia Gospodarcza i Walutowa). Wejście do Unii Europejskiej w tym krytycznym 
momencie ma teŜ niewątpliwą zaletę – moŜliwości uczestniczenia w dyskusji nad 
przyszłym kształtem Unii Europejskiej. Miało to miejsce w pracy nad Traktatem 
Lizbońskim, a w odniesieniu do ustaleń operacyjnych będzie kontynuowane po jego 
przyjęciu przez wszystkie państwa członkowskie. 
 Integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską, która w szybkim tempie 
postępuje, wywołuje efekt „głosowania nogami” przez przedsiębiorców polskich i 
zagranicznych i przez polskich obywateli pracujących w innych krajach Unii, za 
przyjmowaniem rozwiązań, które tę integrację jeszcze bardziej ułatwią. Z punktu 
widzenia polityki gospodarczej jest to wzmacnianie nacisku za integracją a przeciw 
róŜnym formom protekcjonizmu. Akcesja do Unii Europejskiej i istnienie polityk 

                                                 
135 http://www.eduskrypt.pl 
/naukowcy_polska_emigracja_nowym_zjawiskiem_socjologicznym-info-4894.html 
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unijnych (zwłaszcza związanych ze wspólnym rynkiem) niewątpliwie umocniła 
pozycję tych grup społecznych przeciw grupom popierającym protekcjonizm oraz 
wywiera nacisk na orientowanie polityki krajowej w tym kierunku. 
 Niewątpliwie najsilniejszy wpływ na politykę krajową ma miejsce w dziedzinach 
związanych z funduszami pomocowymi. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę „prawa 
sponsora”, choć powoduje wiele napięć. Nacisk ten jednak ma swoje dobre strony: 
dyscyplinuje procesy finansowe, powoduje uczenie się nowych procedur (choć moŜna 
mieć wątpliwość, czy rzeczywiście muszą one być tak skomplikowane), mobilizuje do 
podejmowania i przedstawiania działań aktywnych.  
 Silny wpływ mają teŜ liczne uregulowania dotyczące konkurencji i Wspólnego 
Rynku. Ze względu na nadal niepełne wykorzystanie jego moŜliwości rozwiązania te 
będą nadal doskonalone, choć być moŜe nie będzie to oznaczało ich uszczegółowienia. 
Postęp w ujednolicaniu reguł rządzących Wspólnym Rynkiem jest jak najbardziej 
korzystny dla polskich przedsiębiorców działających poza Polską, ale, z drugiej strony, 
będzie wymagał ustępstw co do wewnętrznych reguł stosowanych w Polsce.  
 W przewaŜającej ilości dziedzin Unia Europejska współpracuje z państwami 
członkowskimi na zasadzie podziału kompetencji i subsydiarności. Rozwijają się, choć 
nie bez trudności, metody „miękkiej koordynacji”. Tak więc nadal państwa 
członkowskie w większości dziedzin dysponują duŜym stopniem autonomii. Polityka 
gospodarcza i systemy regulacji w poszczególnych państwach członkowskich są nadal 
znacznie zróŜnicowane. Tak więc, polityce i regulacji gospodarczej w Polsce nie grozi 
ujednolicenie z (nieistniejącym) modelem idealnego państwa unijnego. RóŜnorodność i 
liczne okazje do porównywania dają moŜliwość mądrego przejmowania rozwiązań 
lepszych stosowanych przez innych.  
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Streszczenie 
 
 Podstawą integracji instytucjonalnej jest integracja gospodarek na poziomie 
realnym, dokonująca się dla lepszego wykorzystania zasobów i podwyŜszenia 
efektywności i innowacyjności. Dla lepszej współpracy podmiotów i państw potrzebna 
jest z kolei integracja regulacyjna, powodująca zbliŜenie systemów instytucjonalnych. 
Jeśli nie jest ona moŜliwa w całym ugrupowaniu, dokonuje się wśród najbardziej 
zbliŜonych państw, czyli „klubu”. Integracja instytucjonalna ułatwia współpracę 
między podmiotami i czyni ją bardziej przewidywalną.  
 Istnieją uzasadnienia zarówno dla większej centralizacji integrujących się 
ugrupowań, jak i dla większej ich decentralizacji. Ku decentralizacji kieruje chęć 
lepszego uwzględnienia zróŜnicowanych preferencji, za centralizacją przemawia 
istnienie efektów zewnętrznych polityk poszczególnych krajów oraz moŜliwość 
wykorzystania efektów wielkiej skali. Próbą pogodzenia tych dwóch tendencji jest idea 
subsydiarności, według której „Wspólnota powinna podejmować działanie, zgodnie z 
zasadą subsydiarności, tylko i wyłącznie w takiej mierze, w jakiej cele proponowanej 
akcji nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa 
Członkowskie”. 
 Unia Europejska w pewnej niewielkiej liczbie dziedzin ma wyłączne kompetencje 
do działania, w przewaŜającej liczbie dziedzin kompetencje są dzielone między Unię i 
państwa członkowskie, a w kilku dziedzinach Unia moŜe wyłącznie działać 
wspomagająco. Według badań socjologicznych obywatele Unii Europejskiej raczej 
skłonni byliby przyznać większe kompetencje Unii. Dotyczy to zwłaszcza obywateli 
nowych państw członkowskich i tych krajów, w których administracja publiczna jest 
uwaŜana z niesprawną. 
 W rzeczywistości podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską odbywa się 
według bardzo róŜnych konfiguracji i zaleŜy od przedmiotu integracji (legislacja, 
decyzje polityczne, wdraŜanie) oraz od dziedziny polityki. System współpracy jest 
skomplikowany i duŜą rolę odgrywają w nim formy pośrednie (wiąŜące zobowiązania, 
koordynacja). Efektywność jest oceniana jako niska zwłaszcza w odniesieniu do 
Strategii Lizbońskiej i Unii Gospodarczej i Walutowej. Unia Europejska jest w trakcie 
reformy zarządzania, której podstawą jest Traktat Lizboński. 
 Regulacyjne otoczenie Unii Europejskie stanowi niewątpliwie pewne ograniczenie 
dla systemu gospodarczego i kierunków polityki państw członkowskich, które nie 
mogą odstąpić np. od reguł konkurencji czy Wspólnego Rynku, ale nie powoduje 
ujednolicenia systemów instytucjonalnych. 
 Po akcesji do Unii Europejskiej postępuje integracja gospodarki Polski z 
gospodarką ugrupowania. Powoduje to nacisk społeczny na dostosowanie regulacji i 
polityki do zamierzeń europejskich, dając jednocześnie gwarancję stabilności tego 
otoczenia. 
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Abstract 
 
 The integration of economies in real terms, taking place for better utilisation of 
resources and enhanced efficiency and innovation is a basis of institutional integration. 
It is regulatory integration that – in turn – is essential for better co-operation of entities 
and states as it makes institutional systems associate closer. If it is not possible within 
the whole group, it occurs among the most closely associated states, i.e. a ‘club’. 
Institutional integration facilitates co-operation between entities and makes it more 
predictable.  
 There exist grounds for both larger centralisation and decentralisation of groups 
undergoing the integration process. Decentralisation is prompted by the willingness for 
better consideration of differentiation of preferences, while centralisation is supported 
by the existence of external effects of policies of individual countries as well as a 
possibility of using large-scale effects. 
 It is the subsidiarity idea that is an attempt to reconcile the two tendencies. In line 
with the idea ‘ The Community should take action in accordance with the subsidiarity 
principle only and exclusively to such an extent to which objectives of the action 
proposed may fail to be sufficiently accomplished by the member States’. 
 The European Union, in some small number of fields, has got exclusive competence 
of acting. In majority of fields the competence is shared by the Union and its member 
states. On the other hand, there are a few fields where the Union may provide a support 
action only. In line with sociological research findings, the citizens of the European 
Union would rather tend to provide the Union with larger scope competence. This 
concerns mainly the citizens of new member states as well as the countries where 
public administration is considered inefficient. 
 In real terms the division of competence within the European Union is carried out 
basing on variety of patterns and depends on the integration subject (legislation, 
political decisions, implementation) as well as on a field of politics. The system of co-
operation is complicated with supplementary forms (binding obligations, coordination) 
playing a significant role. Efficiency is assessed as low especially regarding the Lisbon 
Strategy as well as The Economic and Monetary Union. The European Union is in a 
process of management reform, the Lisbon Treaty being its basis. 
 The regulatory environment of the European Union undoubtedly constitutes some 
restrictions to the economic system and directions of member countries policy. It is 
them that cannot abandon e.g. rules of competition or the Common market. Yet, such 
an environment does not result in homogenous institutional systems. 
 After Poland’s accession to the European Union, the integration of Polish economy 
with the one of the EU has been taking place. This results in social pressure on the 
adjustment of regulations and policy to the European objectives providing – 
simultaneously – a guarantee of the environment stability. 



 

Małgorzata Sulmicka 
 

Wskaźniki strukturalne jako instrument monitorowania pol ityki 
rozwoju Unii Europejskiej 
 
 Omawiane w niniejszym tekście wskaźniki strukturalne są zbiorem wskaźników, 
których zadaniem jest monitorowanie polityki rozwoju Unii Europejskiej prowadzonej 
w ramach Strategii Lizbońskiej. ZłoŜoność wyzwań, które legły u podstaw powstania 
tej strategii, a takŜe dąŜenie do znajdowania równowagi między gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym wymiarem procesu rozwoju UE, spowodowały 
konieczność włączenia do SL wielu róŜnych polityk. Wielopłaszczyznowy charakter 
zawartego w SL programu wymagał przyjęcia obszernego zestawu wskaźników 
monitorowania. Ze względu na pozycję Strategii Lizbońskiej jako nadrzędnego 
długookresowego programu strategicznego UE, obecnie większość unijnych, 
krajowych a takŜe regionalnych programów strategicznych nawiązuje bezpośrednio do 
celów tej strategii136. W związku z tym wskaźniki z katalogu wskaźników 
strukturalnych są najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami monitorowania 
zawartej w tych programach polityki rozwoju UE.  
 Istnieją dwie listy wskaźników strukturalnych. Krótka, składająca się z 14 
głównych wskaźników, której zadaniem jest zapewnienie jasnego obrazu pozycji 
poszczególnych krajów członkowskich i UE jako całości w dochodzeniu do 
najwaŜniejszych celów lizbońskiej polityki rozwoju oraz zawierająca ponad 100 
pozycji lista uzupełniająca. W niniejszym opracowaniu mowa jest przede wszystkim 
o wskaźnikach z krótkiej listy. Ze względu na swój charakter, krótka lista zawiera 
w większości ogólnie znane wskaźniki ekonomiczne. PoniewaŜ jednak nawet znane 
i powszechnie uŜywane kategorie ekonomiczne (takie jak PKB, zatrudnienie czy 
wydajność) nie mają jednoznacznych definicji pozwalających na jednolity sposób ich 
liczenia, dlatego poprawność oceny uzyskanych wyników wymaga znajomości metody 
ich kwantyfikacji przyjętej w kaŜdym konkretnym przypadku. 

                                                 
136 Dzięki przyjętej wielowymiarowej koncepcji Strategii programowanie strategiczne w Unii 
Europejskiej zaczęło nabierać cech rozwiązań systemowych. KE uznała bowiem, iŜ 
zasadniczym kierunkiem działania UE powinno być mobilizowanie wszystkich polityk do 
realizacji celów Strategii oraz zapewnienie spójności między nimi. Dokonano zmian 
priorytetów istniejących programów strategicznych UE, tak aby przyczyniały się one do 
realizacji celów SL. Jednocześnie SL dała impuls do powstania szeregu nowych programów w 
obszarach uznanych za priorytetowe z punktu widzenia dalszego rozwoju Unii. Realizacji 
celów SL podporządkowano w znacznej mierze politykę spójności. 



115 

 Oceniając efekty polityk lizbońskich przez pryzmat wskaźników strukturalnych 
pamiętać trzeba o ich ograniczeniach, w tym zwłaszcza wynikających z przyjętej 
metodologii, aktualności danych oraz stopnia reprezentatywności wskaźników dla 
monitorowanych obszarów. Nie uwzględnianie tych ograniczeń moŜe prowadzić do 
niesłusznych ocen i wniosków. W Polsce, mimo powszechnego wykorzystywania 
wskaźników strukturalnych w dokumentach programowych administracji publicznej, 
często spotyka się przypadki niewłaściwej ich interpretacji – zarówno od strony 
metodologicznej, jak i ich sensu społeczno-ekonomicznego.  
 
1. Geneza wska źników strukturalnych i ich wykorzystanie 
 
 Wraz z ogłoszeniem Strategii Lizbońskiej w marcu 2000 roku Komisja Europejska 
zobowiązana została do przedstawiania na wiosennych szczytach Rady Europejskiej 
corocznych raportów tzw. Annual Progress/Strategic Reports oceniających postępy w 
realizacji celów Strategii. W raportach tych wskaźniki strukturalne stanowią jedno z 
głównych narzędzi oceny poziomu realizacji celów postawionych przez Radę 
Europejską w Lizbonie (a następnie uzupełnionych w Goeteborgu, Sztokholmie 
i Barcelonie). Wnioski z tych ocen są podstawą zaleceń formułowanych pod adresem 
polityk poszczególnych państw oraz określania priorytetów polityk rozwoju UE na 
kolejne okresy sprawozdawcze. 
 Wskaźniki naleŜące do zbioru wskaźników strukturalnych Strategii Lizbońskiej są 
często punktem wyjścia do opracowywania katalogów (portfeli) wskaźników dla 
róŜnych obszarów będących przedmiotem programowania strategicznego w UE 
i krajach członkowskich. Dotyczy to zwłaszcza sfery społecznej objętej Metodą 
Otwartej Koordynacji137. Wykorzystywanie wskaźników strukturalnych jako wspólnej 

                                                 
137 Wskaźniki ogrywają istotną rolę w unijnym procesie integracji społecznej, którego waŜnym 
elementem jest umoŜliwienie porównań i wzajemne korzystanie ze swego dorobku przez 
państwa członkowskie. Pomocne w tym jest zastosowanie w procesie definiowania celów 
krajowych wspólnie uzgodnionych wskaźników. Ponadto niektóre państwa członkowskie mogą 
wykorzystać wspólne wskaźniki do benchmarkingu wyników na tle innych państw 
członkowskich, np. dane państwo moŜe zdecydować, iŜ wykorzysta średni wynik trzech krajów 
o najlepszych wynikach dla danego wskaźnika i na tej podstawie zdefiniuje benchmark dla 
załoŜonych przez siebie celów. 



116 

bazy w ramach róŜnych polityk przyczynia się do większej synergii pomiędzy 
poszczególnymi politykami138. 
 UŜyteczność wskaźników strukturalnych zaleŜy od ich zdolności poprawnego 
monitorowania narodowych osiągnięć w najistotniejszych obszarach unijnej polityki 
rozwoju, a takŜe od skuteczności - poprzez okresowe oceny i rankingi – w 
stymulowaniu krajów członkowskich do przyspieszenia tempa niezbędnych reform 
strukturalnych oraz pomocy w identyfikowaniu obszarów, gdzie reformy są najbardziej 
potrzebne. 
 
2. Wymogi stawiane wska źnikom strukturalnym 
 
 Wskaźnikom stosowanym do monitorowania programów strategicznych stawia się 
szereg wymogów. W odniesieniu do wskaźników strukturalnych uznano, iŜ powinny 
one być:  

• łatwe do odczytania i zrozumienia (easy to read and understand,)  

• istotne z punktu widzenia danej polityki (policy relevant)139, 

• wzajemnie spójne (mutually consistent), 

• dostępne na czas (available in a timely fashion), 

• dostępne dla większości państw członkowskich (available for most member 
states) 140, 

• oparte na wiarygodnych źródłach danych (selected from reliable sources),  

• nie powodujące zbyt duŜych obciąŜeń dla instytucji statystycznych i 
respondentów krajowych (not creating too large burden on stastical institutes 

and respondents) 141. 
  W przypadku monitorowania złoŜonych programów rozwojowych waŜna jest nie 
tylko jakość poszczególnych wskaźników, ale takŜe spójność całego zestawu. 
                                                 
138 Przykłady takich dziedzinowych portfeli wskaźników o wspólnych polach ze wskaźnikami 
strukturalnymi stanowią m.in. tzw. wskaźniki lejkenowskie w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, wskaźniki unijnej strategii rozwoju edukacji i szkoleń (Education and training 
2010) czy wskaźniki monitorowania Europejskiej Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju. 
139 Choć wydaje się, ze chodzi tu przede wszystkim o merytoryczną adekwatność danego 
wskaźnika do monitorowanej polityki, to zasada ta bywa teŜ niekiedy interpretowana takŜe jako 
„istotne politycznie” w sensie bycia przedmiotem zainteresowania polityków i mediów. 
140 Brak pewnych danych dotyczy np. krajów małych. I tak Lichtenstein - w związku z małymi 
rozmiarami tego kraju, generalnie nie jest włączany do bazy wskaźników, jako Ŝe dane 
potrzebne dla wielu wskaźników nie są tam tworzone. 
141 The role of structural indicators in the Lisbon Strategy, EPC position on the future 
development of structural indicators, ECFIN/EPC (2004) REP/50598. 
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Przyjmuje się, Ŝe zestaw (portfel) wskaźników powinien obejmować dwa lub trzy 
poziomy: 

• poziom pierwszy – zawierający zestaw wskaźników podstawowych w 
„rozsądnej” liczbie,  

• poziom drugi - powinien zawierać wskaźniki uzupełniające pierwszy poziom i 
obejmować potrzebne przekroje oraz wskaźniki dostarczające informacji 
rozszerzających i uzupełniających poziom pierwszy; 

• poziom trzeci - występuje np. w przypadku krajowych planów działań 
związanych z realizacją wspólnych celów UE i zawiera wskaźniki specyficzne 
dla danego kraju członkowskiego. 

 PoniewaŜ wskaźniki monitorowania oprócz funkcji ewaluacyjnej pełnią teŜ funkcję 
informacyjną, poszczególne poziomy mają róŜnych adresatów. Pierwszy poziom 
adresowany jest głównie do polityków wysokiego szczebla i szerokiej publiczności. 
Jako adresatów niŜszych poziomów wymienia się zwykle polityków i urzędników 
odpowiadających za politykę w róŜnych dziedzinach (policy-makers), specjalistów 
oraz środowiska akademickie. 
Do podstawowych kwestii związanych z kształtowaniem zestawów wskaźników 
naleŜy m.in. taki ich dobór, aby:  

• w moŜliwie ograniczonej liczbie wskaźników ujęte zostały wszystkie kluczowe 
obszary problemowe będące przedmiotem programu;  

• poszczególne wskaźniki nawzajem się uzupełniały, a zarazem nie powielały tych 
samych informacji;  

• oparte one były na zestandaryzowanych definicjach i klasyfikacjach; 

• stanowiły odpowiednią kombinację wskaźników wkładu (input indicators) i 
wskaźników efektu (output indicators).  

 WaŜne jest teŜ wyznaczenie realistycznych, wzajemnie spójnych wartości 
docelowych przyjętych wskaźników142. Wskaźniki powinny reagować na działania 
zawarte w programie, ale nie powinny być łatwo manipulowalne. W sytuacji, gdy 
realizujące daną politykę kraje reprezentują znacząco zróŜnicowany poziom rozwoju, 
przy ocenie realizacji celów w oparciu o wskaźniki powinno się brać pod uwagę róŜne 
pozycje wyjściowe krajów, a więc oceniać nie tylko osiągnięty poziom, ale i dokonany 
postęp.  

                                                 
142 Na temat wymogów wobec portfeli wskaźników monitorowania programów pisze J. Górniak 
w opracowaniu Diagnoza oraz strategia i jej kwantyfikacja (cele, priorytety, wskaźniki), w: 
Ewaluacja ex ante – podsumowanie doświadczeń, administracji polskiej, red. J. Szlachta, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 
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3. Podstawowe i uzupełniaj ące wska źniki strukturalne  
 
 Wskaźniki strukturalne obejmują sześć obszarów (dziedzin), a mianowicie: ogólną 
sytuację gospodarczą, zatrudnienie, innowacyjność i badania naukowe, reformy 
gospodarcze, spójność społeczną oraz środowisko naturalne. Takie ujęcie jest próbą 
objęcia monitorowaniem ogólnej koncepcji rozwoju zawartej w sposób syntetyczny w 
celu nadrzędnym Strategii Lizbońskiej, którym jest przekształcenie UE w najbardziej 
konkurencyjną opartą na wiedzy gospodarkę, zdolną do trwałego i zrównowaŜonego 
rozwoju, tworzącą większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się 
większą spójnością społeczną. Od czasu pierwszej publikacji wskaźników 
strukturalnych w 2001 roku, ich liczba powiększyła się prawie czterokrotnie (z 35 w 
roku 2001 do 132 w roku 2007), zarówno w efekcie włączania kolejnych obszarów 
polityki do Strategii Lizbońskiej, jak i potrzeby większej liczby wskaźników. W 
wyniku prac prowadzonych przez Eurostat niektóre wskaźniki zastępowane są przez 
nowe, bardziej odpowiednie z punktu widzenia prowadzonej polityki, oparte na 
bardziej wiarygodnych danych lub w mniejszym stopniu dublujące się pod względem 
dostarczanych informacji z innymi pozycjami z listy.  
 Po półmetkowym przeglądzie Strategii Lizbońskiej w 2005 roku jako jej główne 
priorytety przyjęto wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Redefinicja priorytetów SL w 
rezultacie przeglądu oraz potrzeba poprawy jakości niektórych wskaźników 
spowodowały pewną modyfikację ich listy. PoniewaŜ jednak ogólny kierunek reform 
pozostał ten sam, takŜe obszary monitorowania pozostały niezmienione.  
 W praktyce dość szybko okazało się, Ŝe choć kompleksowy monitoring wszystkich 
obszarów złoŜonego projektu Lizbońskiego wymaga obszernej bazy wskaźników, to 
jednak na podstawie duŜej ich liczby trudno jest dokonać syntetycznej oceny 
postępów. W związku z tym Komisja Europejska uznała, Ŝe lista wskaźników 
strukturalnych powinna być:  

• krótka, tak aby przekaz polityczny był jasny, prosty i skoncentrowany na 
wybranych problemach; 

• zrównowaŜona pod względem udziału kaŜdego z pięciu głównych kierunków 
polityki (zatrudnienia, innowacji i badań, reform ekonomicznych, spójności 
społecznej i środowiska) 

• moŜliwie stabilna w trakcie realizacji strategii, choć jeśli okaŜe się, Ŝe stosowane 
wskaźniki nie spełniają wymaganych kryteriów, powinny być one poddane 
krytycznej weryfikacji. 
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 W efekcie w 2004 roku ograniczono liczbę wskaźników publikowanych podczas 
wiosennych szczytów Rady do 14. Powstała tzw. krótka lista pozwalająca na bardziej 
zwięzłą prezentację i lepszą ocenę postępów w realizacji załoŜeń programu 
lizbońskiego. Krótka lista składająca się z uznanych za główne wskaźników (headline 

indicators) ma za zadanie odzwierciedlać główne cele agendy lizbońskiej. 
Zdecydowano teŜ, Ŝe krótka lista pozostanie niezmieniona przez co najmniej trzy 
lata143.  
 Lista 14 podstawowych wskaźników strukturalnych dla sześciu głównych obszarów 
monitorowania jest następująca:   
 
I. Obszar monitorowania: Ogólna sytuacja makroekonomiczna (General Economic 

Background)  
Wskaźniki: 
1. Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca w Standardach Siły Nabywczej 
(GDP per capita in PPS)   
2. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego (Labour productivity) 
  
II. Obszar monitorowania: Zatrudnienie (Employment)  
Wskaźniki:  
3. Stopa zatrudnienia (Employment rate)*  
4. Stopa zatrudnienia starszych pracowników (Employment rate of older workers)* 
 
III. Obszar monitorowania: Innowacyjność i badania naukowe (Innovation and 

Research) 
Wskaźniki:  
5. Osiągnięcia edukacyjne osób młodych (Youth educational attainment)*  
6. Wydatki krajowe brutto na B+R (Gross domestic expenditure on R&D)  
 
IV. Obszar monitorowania: Reformy ekonomiczne (Economic Reform) 

Wskaźniki:  
7. Komparatywne poziomy cen (Comparative price levels)  
8. Inwestycje prywatne (Business investment)   

                                                 
143 Strategia Lizbońska realizowana jest w trzyletnich cyklach odpowiadających przyjętemu 
okresowi obowiązywania ogólnych wytycznych polityki gospodarczej zatrudnienia. Obecny 
okres obowiązywania Zintegrowanych Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia obejmuje lata 
2005-2007, kolejny - to lata 2008-2010. 
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V. Obszar monitorowania: Spójność społeczna (Social Cohesion) 

Wskaźniki:  
9. Stopa zagroŜenia ubóstwem po transferach socjalnych (At risk-of-poverty rate after 

social transfers)*  
10. Stopa bezrobocia długookresowego (Long-term unemployment rate)*  
11. Dyspersja regionalnych stóp zatrudnienia (Dispersion of regional employment 
rates)*  
 
VI. Obszar monitorowania: Środowisko (Environment)  
Wskaźniki: 
12. Emisja gazów cieplarnianych (Greenhouse gas emissions)   
13. Energochłonność gospodarki (Energy intensity of the economy ) 
14. Wielkość transportu towarów w stosunku do PKB (Volume of freight transport 
relative to GDP)  

*Wskaźniki podawane w podziale na płeć 
 
 Baza danych wskaźników strukturalnych zawiera dane dla krajów UE – 27 oraz 
EFTA (Islandii, Norwegii i Szwajcarii). Tam gdzie to jest moŜliwe, w celach 
porównawczych gromadzone są dane dla Japonii, USA oraz krajów kandydujących do 
UE - Turcji i Chorwacji144.  
 W aneksach statystycznych raportów wiosennych prezentowana jest obecnie 
jedynie krótka lista. Natomiast treść raportów odnosi się oczywiście takŜe do wyników 
monitorowanych przez wskaźniki formalnie drugorzędne, ale w praktyce często równie 
waŜne, a niekiedy wydaje się, Ŝe nawet waŜniejsze (np. przy ocenie sytuacji 
maroekonomicznej znacznie więcej uwagi poświęca się deficytom budŜetowym i 
zadłuŜeniu sektora finansów publicznych niŜ procesom konwergencji dochodowej 
mierzonej głównym wskaźnikiem z krótkiej listy - PKB pc w SSN) lub bardziej trafnie 
oddające istotę danej polityki na konkretnym etapie. 
 

                                                 
144 Dane dla krajów, które dołączyły do UE w roku 2004 publikowane są od roku 2003 
Wówczas wszystkie wskaźniki przeliczono wstecz od roku 2000 z uwzględnieniem tych 
krajów, zaś po włączeniu w 2004 roku Bułgarii i Rumunii wszystkie wskaźniki ponownie 
przeliczone zostały wstecz do roku 2000 z uwzględnieniem tych krajów, o czym trzeba 
pamiętać przy porównaniach wartości wskaźników publikowanych w róŜnych latach.  
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4.Obszary monitorowania i ich wska źniki 
 

4.1. Ogólna sytuacja ekonomiczna 
 
 W Strategii Lizbońskiej nie ustanowiono konkretnego zestawu celów dla sytuacji 
makroekonomicznej, jednak przyjęto, Ŝe zdrowe podstawy makroekonomiczne są 
warunkiem koniecznym dla osiągnięcia celów Strategii. Za szczególne wyzwanie 
uznano poprawę zdolności gospodarek państw strefy euro do absorpcji 
asymetrycznych szoków ekonomicznych w warunkach braku narodowych polityk 
monetarnych. Dlatego nacisk połoŜono na wypełnianie załoŜeń Paktu Stabilności i 
Wzrostu, w tym zwłaszcza dotyczących długu publicznego i deficytu budŜetowego. 
Kraje członkowskie powinny mieć budŜety zbliŜone do równowagi lub osiągać 
nadwyŜki w celu osiągnięcia długoterminowej stabilności finansów publicznych. 
ZałoŜono, Ŝe jeśli SL będzie wdraŜana w warunkach zdrowych fundamentów 
makroekonomicznych, to za realistyczną moŜna przyjąć długoterminową stopę wzrostu 
PKB rzędu ok. 3% rocznie. Spośród wskaźników monitorowania sytuacji w obszarze 
makroekonomicznym do krótkiej listy wybrano: Produkt Krajowy Brutto na 
mieszkańca w Standardach Siły Nabywczej oraz wskaźnik wydajności pracy na 
jednego zatrudnionego.  

 
Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca w Standardach Siły Nabywczej  

 
Produkt Krajowy Brutto per capita  jest najczęściej stosowanym miernikiem 
osiągnięć gospodarczych kraju i dobrobytu społecznego. Przyjęcie za cel Strategii 
Lizbońskiej uczynienie UE najbardziej konkurencyjnym i dynamicznym obszarem 
gospodarczym na świecie, oznacza dąŜenie do eliminacji luki w PKB pc w stosunku do 
głównych konkurentów, zwłaszcza – do USA. Celem tego wskaźnika jest teŜ 
ewaluacja stopnia konwergencji wewnętrznej pomiędzy krajami UE w kontekście 
polityki spójności ukierunkowanej na zmniejszanie róŜnic w poziomie rozwoju 
poszczególnych krajów.  
 W ocenie Eurostatu wskaźnik ten zaliczony jest do kategorii A, tj. o najwyŜszej 
wiarygodności statystycznej. Jego jakość oceniana jest wysoko głównie ze względu na 
porównywalność danych dotyczących PKB poszczególnych krajów zbieranych w 
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systemie ESA 95145. Jednak wątpliwości budzi sposób, w jaki dane pierwotne 
przeliczane są na Standardy Siły Nabywczej w celu eliminacji róŜnic poziomów cen 
pomiędzy krajami. Dane w Standardach Siły Nabywczej - SSN (Purchasing Power 
Standards - PPS) uzyskiwane są poprzez przeliczenie danych wyraŜonych w walutach 
narodowych przez zastosowanie Parytetów Siły Nabywczej - PSN (Purchasing Power 
Parity - PPP) jako swoistego kursu wymiany (róŜnego od rynkowego kursu wymiany). 
Ta stosunkowa nowa - i jak się okazało nośna w sensie przekazu - metoda liczenia 
PKB, zawiera jednak duŜy element woluntaryzmu w zakresie metodologii obliczania 
PPP, zwłaszcza sposobu doboru koszyka dóbr i usług (zarazem porównywalnych i 
reprezentacyjnych) dla poszczególnych krajów. W związku z tym PPP jest łatwo 
manipulowalne. Jeśli uwzględni się te zarzuty, to przewaga PKB w PPS w stosunku do 
PKB liczonego kursowo dla celów porównań międzynarodowych moŜe okazać się 
wątpliwa. O wyborze tej metody być moŜe przesądził fakt, Ŝe PKB liczony w SSN 
poprawia relatywnie zamoŜność krajów uboŜszych w stosunku do poziomu PKB 
liczonego kursowo.  
 Mianownik tego wskaźnika - tj. liczba ludności - obliczana jest jako „liczba osób 
osiedlonych na stałe na terytorium danego kraju, nawet jeśli są one czasowo 
nieobecne”. W związku z tym duŜa skala migracji czasowej (zarówno emigracji jak i 
imigracji) moŜe mieć deformujący (zaniŜający lub zawyŜający) wpływ na wartość 
wyjaśniającą wskaźnika. 
 Wskaźniki, w których wykorzystuje się Parytety Siły Nabywczej konstruowane są 
przede wszystkim z myślą o porównaniach pomiędzy krajami w danym momencie 
czasowym, a nie do porównań w czasie (PKB w PPS nie powinien być 
wykorzystywany zwłaszcza do obliczania narodowych stóp wzrostu gospodarczego). 
Dlatego punkt odniesienia dla poszczególnych krajów stanowi w omawianym 
przypadku średni PKB na mieszkańca dla krajów EU-27 przyjęty za 100.  
 W trakcie realizacji SL okazało się, Ŝe konwergencja zewnętrzna (np. UE-USA) jest 
trudniejsza niŜ pierwotnie zakładano, poza tym kolejne dwa rozszerzenia Unii 
Europejskiej o kraje biedniejsze niŜ stara „piętnastka” spowodowały automatycznie 
obniŜenie średniego PKB. W efekcie, wraz z upływem czasu kwestia „doganiania 
USA” przestała być eksponowana w opisowej części raportów, choć luka uległa 
nieznacznemu zmniejszeniu (w roku 2000 USA miały PKB pc w SSN na poziomie 
159,5 UE - 27, zaś w 2007 – 151,0). Polska w 2007 r. osiągnęła wskaźnik na poziomie 

                                                 
145 ESA - European System of Accounts to program szczegółowo opisujący sposób, w jaki 
zbierane są dane z Departamentów Rachunków Narodowych Urzędów Statystycznych krajów 
członkowskich. 
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55,2 (w roku 2000 było to 48,5)146. Konwergencja dochodowa jest procesem 
powolnym: w zaleŜności od scenariusza (tj. prognozowanych wariantów tempa 
wzrostu gospodarczego Polski i UE) szacuje się, Ŝe „dogonienie” przez nas średniej 
UE wymagać będzie kilkadziesiąt lat147. 
 Jak wspomniano, duŜo miejsca w dorocznych raportach poświęca się zaliczonym 
do uzupełniających wskaźnikom wzrostu gospodarczego (liczonego kursowo PKB – 
„ real GDP growth rate”) oraz deficytu finansów publicznych i długu publicznego, 
które de facto pełnią funkcje headline indicators w obszarze makroekonomicznym. W 
latach 2005-2007, a więc w pierwszym okresie wdraŜania Strategii Lizbońskiej według 
zmodyfikowanych zasad, tempo wzrostu gospodarczego w UE wyniosło 2,6% (w 
porównaniu z 2,2% w l. 2004-2006 i 2,1% w l. 2000-2003), deficyty budŜetowe 
zostały zmniejszone z 2,5% PKB w 2005 do 1,1 % w 2007, dług publiczny obniŜył się 
z 62,7% w 2005 do nieco ponad 60% w 2007. W latach 2005-2007 Polska gospodarka 
rozwijała się w tempie 5,4% rocznie, deficyt sektora finansów publicznych został 
zredukowany z 4,3% PKB w 2005 r. do 3,8% w 2006r. Ta ogólna poprawa w ocenie 
Komisji wiąŜe się z wdraŜaniem Strategii Lizbońskiej, choć oczywiście czynnik 
koniunkturalny z pewnością teŜ przyczynił się do poprawy wyników. Osiągnięcia UE 
nieco bledną, jeśli weźmie się pod uwagę, Ŝe w Chinach tempo wzrostu gospodarczego 
w 2007 roku wynosiło 11,7%, zaś w Indiach – 8,4%148.  
 
Wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego  
 
Wydajność stanowi podstawowy czynnik długookresowego wzrostu gospodarczego, 
poprawy konkurencyjności i podnoszenia dobrobytu społecznego. W przypadku 
zatrudnienia wzrost wydajności w krótkim okresie moŜe mieć ujemny wpływ na jego 
poziom (jobless growth), ale historia pokazuje, Ŝe w dłuŜszym horyzoncie najwięcej 
miejsc pracy traci się na skutek nie nadąŜania z wdraŜaniem podnoszącego wydajność 
postępu technicznego. Tak więc zwiększenie potencjału wzrostu UE wymaga przede 
wszystkim podnoszenia wydajności i temu głównie celowi (obok wzrostu zatrudnienia) 
słuŜyć mają reformy strukturalne.  

                                                 
146 Dane liczbowe przytaczane w tekście – o ile nie jest zaznaczone inaczej - pochodzą ze 
strony internetowej http://ec.europa.eu/eurostat/structural indicators. 
147 Przykłady takich scenariuszy zawierają m.in. opracowania: Zmniejszanie róŜnic w poziomie 
rozwoju Polski wobec Unii Europejskiej, RCSS 2005, Ocena postępów Polski w zakresie 
spójności z Unią Europejską, Raport 2007, MRR, Warszawa 2007.  
148 The Myth of Chinese export-dependency, The Economist, January 5th-11th 2008, s. 63. 



124 

 W ramach wskaźników strukturalnych wydajność pracy w danym kraju liczona jest 
jako PKB w Standardach Siły Nabywczej na zatrudnionego w relacji do średniej UE-
27 przyjętej za 100. Kategoria „zatrudniony” obejmuje zarówno zatrudnionych w 
pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. MoŜe to mieć zniekształcający wpływ 
na wielkość wskaźnika przy wzroście liczby niepełnozatrudnionych. Z tego punktu 
widzenia bardziej obiektywny wydaje się przyjęty jako drugorzędny wskaźnik 
godzinowej wydajności pracy. Poza tym pojęcie zatrudnionego bywa róŜnie 
definiowane, w związku z czym róŜnie liczone jest zatrudnienie. Sposób liczenia 
zatrudnienia we wskaźniku wydajności pracy opiera się na metodologii z rachunków 
narodowych, która róŜni się od metodologii statystyki pracy ILO stosowanej we 
wskaźniku stopy zatrudnienia, w związku z czym wielkości zatrudnienia według tych 
dwóch metod wykorzystywane w obu wskaźnikach takŜe róŜnią się. 
 W Polsce wskaźnik ten w roku 2000 wynosił 55,2 zaś w 2007 – 62,2 w stosunku do 
UE–27=100. 
 

4.2. Zatrudnienie 
 
 Jednym z głównych priorytetów Strategii Lizbońskiej jest dąŜenie do zwiększenie 
zatrudnienia w Unii Europejskiej, w czym upatruje się czynnik przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego, zachowania spójności społecznej oraz utrzymania stabilności finansów 
publicznych. Strategia Lizbońska w obszarze zatrudnienia ustanowiła konkretne cele 
ilościowe: wzrost ogólnej stopy zatrudnienia z 61% w r. 2000 do 70% w 2010 r., 
wzrost stopy zatrudnienia kobiet z 51% w 2000 r. do 60 % w 2010 r. oraz stopy 
zatrudnienia osób starszych (tj. w grupie wiekowej 55-64 lata) z 40% w roku 2000 do 
50% w roku 2010. Ustanowienie powyŜszych wskaźników stanowiło odpowiedź na 
sytuację utrzymującego się w UE relatywnie wysokiego w stosunku do lat 
wcześniejszych bezrobocia, niŜszego (zwłaszcza w stosunku do USA) poziomu 
zatrudnienia oraz niŜszych od średnich dla innych grup społecznych stóp zatrudnienia 
kobiet i osób starszych.  
 
Stopa zatrudnienia 
 
 Zgodnie z przyjętą przez Eurostat metodologią, stopa zatrudnienia obliczana jest 
jako stosunek liczby zatrudnionych w wieku 15-64 lata do całej populacji w tej grupie 
wiekowej.  
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 Wskaźnik ma kategorię A, a więc zaliczony został do grupy o wysokiej 
wiarygodności, o czym przesądza fakt, Ŝe bazuje on na danych pochodzących z 
ujednoliconych pod względem metodologicznym w skali UE przeglądów siły roboczej 
(Labour Force Surveys). JednakŜe i w tym przypadku bliŜsze przyjrzenie się 
metodologii liczenia tego wskaźnika, moŜe budzić szereg zastrzeŜeń.  
 I tak, za zatrudnionych uwaŜa się osoby, które w badanym tygodniu wykonywały 
jakąś pracę zarobkową przez co najmniej jedną godzinę lub nie pracowały, ale 
posiadały pracę, w której były czasowo nieobecne. Jest to wprawdzie od dawna 
funkcjonująca w UE definicja, jednak nie sposób nie zauwaŜyć, Ŝe przyjęty w niej 
dolny wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej jest raczej odległy od powszechnego 
rozumienia osoby pracującej.  
 Wątpliwości budzą teŜ przyjęte przedziały wiekowe. Stopy zatrudnienia liczone 
jako stosunek liczby zatrudnionych do populacji w wieku 15-64 lata są w pewnej 
mierze pozbawione treści ekonomicznej, gdyŜ w mianowniku znajduje się grupa 
ludności, która nie stanowi potencjału pracy, tj. młodzieŜ w wieku od 15 do 17 roku 
Ŝycia, bowiem w krajach Unii Europejskiej w zdecydowanej większości uczęszcza ona 
do szkół149. 
 Istnieje teŜ niespójność pomiędzy informacją dotyczącą sposobu liczenia 
mianownika tego wskaźnika w informacjach ogólnych na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej poświęconej wskaźnikom strukturalnym (ujednolicone granice wieku 
zasobu pracy) oraz w wyjaśnieniach metodologicznych Eurostatu, gdzie mowa jest, iŜ 
przy obliczeniach zasobu pracy stosowane są w poszczególnych krajach zróŜnicowane 
granice wieku ludności150.  
 Na przestrzeni lat 2000-2005 całkowita stopa zatrudnienia wzrosła w UE-15 z 
63,4% do 65,2%, w UE-25 z 62,4,% do 63,8%, zaś w UE-27 z 62,2% do 63,4%. W 
USA stopa zatrudnienia w 2006 roku wynosiła 71,5% porównaniu z 74,1% w roku 
2000. Tak więc rozpiętość stóp zatrudnienia pomiędzy USA i UE-15 zmniejszyła się z 
10,7 pkt procentowego do 6,3 pkt. Kraje, które w 2006 roku osiągnęły zatrudnieniowy 
cel lizboński zakładany na rok 2010 to: Dania - 77,4%, Holandia – 74,3% Szwecja – 

                                                 
149 Wskaźnik ten bywa teŜ liczony jako stosunek liczby zatrudnionych do liczby ludności w 
wieku 15 lat i powyŜej, co takŜe jest ekonomicznie niepoprawne bowiem w tym przypadku 
obejmuje dodatkowo ludność w wieku poprodukcyjnym, z której większość ( w Polsce 95%) 
juŜ nie pracuje. GUS stosował znacznie bardziej adekwatną metodę, wg której stopa 
zatrudnienia liczona była jako stosunek liczby pracujących do liczby ludności liczonej jako 
suma kobiet w wieku 18-59 lat i męŜczyzn w wieku 18-64 lata. 
150 I tak np. w ES, UK i SE jest to ludność w wieku 16 – 64 lata w stosunku do ogólnej 
wielkości populacji w tej samej grupie wiekowej.  
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73,1%, Wielka Brytania -71,5%, Austria – 70,2%, Cypr - 69,4%, Finlandia - 69,3%151. 
Polska w roku 2006 miała nie tylko najniŜszą stopę zatrudnienia w UE-27 na poziomie 
52,8%, ale teŜ była jedynym krajem, gdzie uległa ona tak znacznemu obniŜeniu (tj. o 
2,2 pkt procentowego w porównaniu z rokiem 2000). Do takiego wyniku przyczyniają 
się m.in. wysokie współczynniki skolaryzacji na poziomie szkolnictwa średniego i 
wyŜszego duŜych liczebnie roczników młodzieŜy. 
 
Stopa zatrudnienia osób starszych 
 
 Europejska strategia zatrudnienia zakłada, Ŝe jednym ze sposobów osiągnięcia 
wyŜszej stopy zatrudnienia powinno być zwiększenie do 50% w 2010 roku poziomu 
zatrudnienia osób starszych (do których zaliczono osoby w wieku 55-64 lata). Jest to 
szczególne wyzwanie w związku z postępującym procesem starzenia się europejskich 
społeczeństw, wydłuŜaniem średniej długości Ŝycia i co się z tym łączy okresu 
pobierania świadczeń emerytalnych a zarazem niskimi w wielu krajach UE 
wskaźnikami zatrudnienia w starszych grupach wiekowych, do czego przyczyniły 
liberalne przepisy emerytalne i hojne systemy zabezpieczenia społecznego. 
 Wskaźnik ten obliczany jest jako stosunek liczby pracujących w wieku 55-64 lata 
do ogólnej wielkości populacji w tej samej grupie wiekowej. Podobnie jak stopa 
zatrudnienia, bazuje on na danych pochodzących z Labour Force Surveys. Zgodnie z 
unijną metodologią przeglądy siły roboczej obejmują ludność zamieszkałą w 
prywatnych gospodarstwach domowych, nie obejmują osób przebywających zakładach 
zbiorowych, co w przypadku osób starszych moŜe mieć nieco większe znaczenie niŜ w 
pozostałych grupach wiekowych. 
 W latach 2000-2007 nastąpił wzrost zatrudnienia osób starszych z 37% w 2000 
roku do 42% w roku 2005 i 44% w roku 2007. Zakładany poziom docelowy SL 
osiągnęły następujące kraje: Szwecja – 69,6%, Dania – 60,7%, Wielka Brytania – 
57,4%, Irlandia – 53,1% , Cypr 53,6%, Łotwa 53,3% i Portugalia – 50,1%. Zwracają 
uwagę wysokie wskaźniki zatrudnienia osób starszych w krajach EFTA – 84,3% w 
Islandii, 65,5% w Norwegii i 65,1% w Szwajcarii. Polska miała w 2006 roku najniŜszą 
w UE stopę zatrudnienia starszych pracowników wynoszącą w 28,1% (28,4% w roku 
2000).  
 W raporcie strategicznym z 2007 roku odnotowano teŜ wzrost efektywnego wieku 
przechodzenia na emeryturę w UE o jeden rok, co jest witane jako poŜądane 

                                                 
151 Wysokie stopy zatrudnienia mają teŜ kraje EFTA – Islandia 83,6, Norwegia- 74,8, 
Szwajcaria 71,5%. 
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odwrócenie długotrwałego historycznego trendu. JednakŜe mało realne wydaje się 
wydłuŜenie efektywnego wieku przechodzenia na emeryturę do 2010 roku o 5 lat, jak 
zakładano w pierwszych latach realizacji SL. W raporcie zwraca się uwagę, Ŝe 
najniŜszy w UE średni wiek przechodzenia na emeryturę ma Polska. 
 Zatrudnienie kobiet w UE wzrosło z 54% w 2000 roku do 56% w 2005 roku i 58% 
w roku 2007, w związku z czym ocenia się, Ŝe w tym przypadku 60% ustalone jako cel 
lizboński jest w zasięgu realizacji w zakładanym terminie 2010 roku.  
 Poprawę w obszarze zatrudnienia przypisuje się w części lizbońskiej polityce 
strukturalnej rynku pracy (zmianom w zakresie legislacji w obszarze ochrony 
zatrudnienia, obniŜeniu kosztów pracy, politykom zwiększającym ekonomiczną 
atrakcyjność pracy w stosunku do sytuacji pozostawania w stanie bierności 
zawodowej), choć oczywiście czynnik koniunkturalny teŜ odegrał tu rolę. 
 

4. 3. Innowacje i badania naukowe 
 
Wskaźniki dotyczące innowacji i badań naukowych odzwierciedlać mają dąŜenie UE 
do przejścia do gospodarki opartej na wiedzy, co stanowi istotę Strategii Lizbońskiej. 
Wskaźniki te są związane z teoriami wzrostu endogenicznego łączącymi wiedzę 
płynącą z działalności badawczo - rozwojowej z trwałym przyspieszeniem wzrostu 
gospodarczego. Zgodnie z teorią, głównym warunkiem przyspieszenia przyszłego 
wzrostu są dzisiejsze inwestycje w badania. Nie naleŜy oczekiwać szybkiego efektu, 
moŜna natomiast spodziewać się pozytywnej korelacji ze wskaźnikami przesuniętymi 
w czasie, świadczącej o zaleŜności długookresowej152. 
 
Wskaźnik udziału wydatków na badania i rozwój w PKB 
 
 Wydatki na badania i rozwój (B+R) są traktowane jako jeden z głównych 
czynników wzrostu gospodarczego w gospodarce opartej na wiedzy. Trendy w 
wydatkach na B+R uwaŜane są obecnie za kluczową wskazówkę przyszłej 
konkurencyjności i zamoŜności, dlatego wskaźnik ten potraktowany został jako 
„sztandarowy” w Strategii Lizbońskiej. Być moŜe w związku z tym, Ŝe choć jest to 
klasyczny wskaźnik nakładu istnieje tendencja do traktowania go jako wskaźnika 
rezultatu.  

                                                 
152 Strategia Lizbońska na półmetku, oczekiwania a rzeczywistość, CASE Raport nr 58, 
Warszawa 2005, s. 58. 
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 W SL załoŜono, Ŝe do 2010 r. nakłady na B+R powinny wzrosnąć w UE do 3% 
PKB, z czego 2/3 powinno być finansowane przez biznes. Określenie powyŜszych 
proporcji miało na celu zintensyfikowanie działań na rzecz silniejszego powiązania 
nauki z gospodarką, a więc przezwycięŜenia jednej ze słabości cechujących europejski 
sektor B+R z porównaniu z amerykańskim. 
 Wskaźnik wydatków na badania i rozwój (GERD) określa wydatki przeznaczone na 
badania i rozwój jako procent PKB (liczonego według ESA95 w walutach narodowych 
w cenach bieŜących). Składają się na nie wydatki ponoszone przez podmioty 
gospodarcze, budŜet państwa oraz wydatki ze środków zagranicznych. 
 Dotychczasowe tempo dochodzenia do załoŜonego w SL 3% udziału wydatków na 
B+R w PKB rzędu ok. 3% rocznie jest zdecydowanie zbyt niskie, aby dojść do 
poziomu 3% w 2010 roku. Zwłaszcza prywatne inwestycje na B+R daleko odbiegają 
od załoŜonego poziomu: 80% luki w wydatkach na B+R pomiędzy UE i USA jest 
skutkiem róŜnicy w poziomie finansowania działalności badawczo-rozwojowej przez 
sektor prywatny, w tym zwłaszcza w obszarze ICT. Jednak takŜe inwestycje publiczne 
nie rosną w zakładanym tempie. PoniewaŜ udział PKB przeznaczany na badania i 
rozwój w UE rósł ostatnio wolniej niŜ wskaźniki wzrostu gospodarczego, w związku z 
tym wskaźnik udziału wydatków na B+R w PKB uległ obniŜeniu zarówno w UE - 25 ( 
z 1,87% w 200r do 1,85% w 2006 roku) jak i w UE - 15 ( z 1,92% w 2000 roku do 
1,91% w 2006 roku), przy czym między poszczególnymi państwami członkowskimi 
występowały w tej mierze duŜe róŜnice. Jednak powyŜsza ogólna tendencja 
zdecydowanie oddala perspektywę osiągnięcia przez UE załoŜonego celu. Jak dotąd 
tylko dwa kraje osiągnęły zakładany w SL poziom wydatków na B+R: Szwecja – 
3,82% i Finlandia – 3,45%. NajniŜsze wskaźniki zanotowano na Cyprze – 0,42%, w 
Portugalii – 0,46% i Bułgarii – 0,48. 
 W Polsce cechami charakterystycznymi finansowania działalności badawczo-
rozwojowej są niski udział nakładów na ten cel w relacji do PKB (wahający się w 
granicach 0,56 – 0,57%) oraz struktura nakładów według źródeł finansowania 
odwrotna niŜ postulowana w SL: w 2006 r. 60,7% ogółu nakładów pochodziło z 
budŜetu (w UE-25 - 34,7%), natomiast udział podmiotów gospodarczych stanowił 
26,9%, (w UE-25 - 35%), zaś środków z zagranicy – 5,7% (w UE-25 - 8%). W 
strukturze wydatków dominują badania podstawowe, niewielki jest udział badań 
stosowanych. Osiągnięcie załoŜeń Strategii oznaczałoby konieczność trzykrotnego 
wzrostu nakładów na B+R z budŜetu i około siedmiokrotnego – ze środków 
pozabudŜetowych. Zwiększenie udziału finansowania pozabudŜetowego w warunkach 
Polski utrudnia m.in. struktura podmiotowa naszej gospodarki, charakteryzująca się 
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niewielkim udziałem duŜych podmiotów krajowych zdolnych do finansowania 
działalności badawczej i wdroŜeniowej. Zachodnie koncerny rzadko lokują prace 
badawcze poza swoim krajem macierzystym.  
 W 2004 roku rząd przyjął opracowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
„Strategię zwiększania nakładów na B+R w celu osiągnięcia załoŜeń Strategii 
Lizbońskiej”. Jednak osiągnięcie załoŜonego na lata 2004-2006 zwiększenia 
finansowania B+R do poziomu 1,5% PKB okazało się nierealne. W przyjętych przez 
Radę Ministrów wynegocjowanych z Komisją Europejska Podstawach Wsparcia 
Wspólnoty ustalono wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 1,5% PKB w roku 
2008, ale i ten poziom okazał się nierealny. W odpowiedzi na zalecenia wobec Polski 
dotyczące określenia realistycznego poziomu wydatków na B+R po przeglądzie 
Krajowych Programów Reform w 2006 r., sformułowano kolejny obniŜony w stosunku 
do poprzednich załoŜeń cel: 0,92% PKB w roku 2010. Pewną szansę stanowi tym 
razem moŜliwość wykorzystania na prace badawcze środków funduszy strukturalnych. 
O poziomie transferu technologii do gospodarki świadczy m.in. wskaźnik 
wynalazczości liczony jako liczba patentów zgłoszonych do Europejskiego Urzędu 
Patentowego w przeliczeniu na milion mieszkańców. W 2003 roku Polska zgłosiła 
do Europejskiego Urzędu Patentowego 4 wynalazki w przeliczeniu na milion 
mieszkańców, podczas gdy w UE -25 było to średnio 136 wynalazków, zaś w krajach 
przodujących w tej dziedzinie takich jak Szwajcaria – 425, Finlandia – 305, Holandia – 
244. Dane dotyczące patentów publikowane są ze znacznym opóźnieniem - najnowsze 
dotyczą 2003 r.153, jednak rozpiętość miedzy Polską i UE jest tak duŜa, Ŝe musiałby tu 
nastąpić zasadniczy przełom, aby nasza pozycja uległa poprawie. 
 Wskaźnik liczby patentów naleŜy do grupy wskaźników strukturalnych 
wyjątkowo często podawanych w sposób nieprawidłowy. Błędy dotyczą zarówno 
nieodróŜniania patentów zgłoszonych od udzielonych, jak i mylenia zgłoszeń do 
polskiego, europejskiego (EPO) i amerykańskiego urzędu patentowego (USPTO). 
Wskaźnikiem ilustrującym poziom innowacyjności kraju w ramach wskaźników 
strukturalnych jest liczba patentów udzielonych przez Europejski Urząd Patentowy 
w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. Tymczasem w polskich dokumentach 
programowych zwykle porównuje się dane Eurostatu dla UE z danymi krajowymi (tj. 
zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego) lub z liczbą zgłoszeń z Polski do EPO w 
liczbach bezwzględnych (tj. bez przeliczenia w stosunku do liczby mieszkańców). 
 

                                                 
153 Por. High-technology patent applications to the European Patent Office - Eurostat, Issue 
number 20/2007. 



130 

Wskaźnik osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych  
 
 Poziom i jakość wykształcenia społeczeństwa mają podstawowe znaczenie zarówno 
w procesie rozwoju gospodarczego jak i z punktu widzenia realizacji celów 
społecznych. Rozwojowi edukacji przypisywana jest bardzo waŜna rola w realizacji 
głównych priorytetów odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, a takŜe w koncepcji reformy europejskiego modelu socjalnego. W dobie 
gospodarki opartej na wiedzy potencjał edukacyjny społeczeństwa stanowi w coraz 
większym stopniu czynnik decydujący o konkurencyjności kraju. Edukacja stanowi 
czynnik zwiększający zatrudnienie, ułatwiający dostosowywanie się do zmian 
zachodzących na rynku pracy, przeciwdziałający ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 
poprawiający jakość Ŝycia – ludzie lepiej wykształceni lepiej zarabiają, są zdrowsi, 
bardziej zadowoleni z Ŝycia154. Studia dla krajów OECD wskazują na pozytywny 
związek pomiędzy edukacją i wzrostem gospodarczym: jak wynika z 
przeprowadzonych badań dodatkowy rok nauki w szkole powoduje wzrost 
gospodarczy o ok. 5% w krótkim okresie i dalsze 2,5% w dłuŜszym okresie155. 
Edukacja nie została wyodrębniona jako osobny obszar monitorowania Strategii 
Lizbońskiej, natomiast wskaźniki edukacyjne zostały uŜyte w obszarach 
innowacyjności i badań oraz spójności społecznej. 
 Wskaźnik osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych mierzony jest jako procentowy 
udział osób w wieku 20-24 lata mających ukończoną co najmniej szkołę średnią z 
maturą (upper secondary education) w całej populacji w tym przedziale wiekowym. 
PoniewaŜ róŜne kraje mają róŜne systemy szkolne, do ich porównań słuŜy klasyfikacja 
ISCED156. Wykształcenie średnie wyŜsze to według klasyfikacji ISCED poziom 3. 

                                                 
154 Z badań ubóstwa w Polsce wynika, Ŝe wśród osób z wykształceniem wyŜszym ubóstwo 
skrajne w zasadzie nie występuje. 
155 Human capital in global knowledge economy” Final Report for DG Employment and Social 
Affairs, 2002, cyt. za : European Innowation Scoreboard 2006, Comparative analysis of 
innovation performance, s. 39. 
156 ISCED - International Standard Classification of Education - Międzynarodowa 
Standardowa Klasyfikacja Kształcenia to opracowany przez UNESCO schemat stosowany do 
porównywania systemów szkolnych w róŜnych krajach. Podstawą do zakwalifikowania 
określonego programu kształcenia do jednego z poziomów kształcenia w klasyfikacji ISCED 
jest treść kształcenia. W klasyfikacji ISCED wyróŜniono 6 poziomów edukacyjnych:  
Poziom 0 - Wychowanie przedszkolne 
Poziom 1 - Kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej 
Poziom 2 - Kształcenie średnie (niŜszy poziom) lub drugi etap edukacji podstawowej 
Poziom 3 - Kształcenie średnie (wyŜszy poziom) 
Poziom 4 - Kształcenie powyŜej średniego (nie wyŜsze) 
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Komisja Europejska chce, aby w 2010 85% ludności UE w wieku 22 lata miało pełne 
wykształcenie średnie, co jest traktowane jako istotny element strategii budowania 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Generalnie uwaŜa się 
bowiem, Ŝe ukończone wykształcenie na poziomie średnim wyŜszym stanowi 
minimalny poziom wymagany do tego, aby dobrze funkcjonować w gospodarce 
opartej na wiedzy. Badania potwierdzają, Ŝe osoby, które ukończyły wykształcenie na 
tym poziomie mają dostęp do prac z wyŜszymi płacami i o lepszych warunkach pracy. 
Mają teŜ znacząco wyŜszy poziom stopy zatrudnienia niŜ osoby z wykształceniem 
średnim niŜszym (lower secondary education)157. Wykształcenie na poziomie średnim 
wyŜszym pozwala teŜ na kontynuowanie nauki i korzystanie ze szkoleń oferowanych 
w systemie szkolnictwa wyŜszego. 
 Wskaźnik ten mierzy poziom kwalifikacji w kategoriach formalnego wykształcenia, 
nie informuje o jakości kształcenia ani o dostosowaniu struktury kształcenia do potrzeb 
rynku pracy.  
` Omawiany wskaźnik choć występuje w wielu programach strategicznych 
zawierających komponent wykształcenia, jest w Polsce wyjątkowo często źle 
rozumiany i interpretowany. Zwykle rozumiany jest on jako udział osób posiadających 
wykształcenie średnie w całej populacji, co nie ma sensu, bądź w grupie osób w wieku 
produkcyjnym, co powoduje nieporównywalność z danymi Eurostatu dla UE. 
Przyczyną podawania błędnych wartości tego wskaźnika jest teŜ nieznajomość 
klasyfikacji ISCED i trudności z interpretacją pojęcia wykształcenia średniego 
wyŜszego. 
 Według danych zamieszonych w Annual Strategic Report 2007 w roku 2005 
wskaźnik osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych w UE-27 wynosił 77,4%, w UE 25-
77,5%, a w UE-15 - 74,5%. NajwyŜszy wynik miały: Słowacja - 91,8%, Czechy - 
91,2% oraz Polska - 91,1%. Sukces Polki obniŜa niska w wielu wypadkach jakość 
kształcenia oraz niedostosowanie struktury kształcenia do potrzeb gospodarki. 
 Wskaźniki powyŜej 85% zakładanych w SL osiągnęły teŜ: Estonia - 85,8%, Litwa - 
87,8%, Holandia 85,9%, i Słowenia - 90,5%. NajniŜsze wskaźniki miały: Portugalia - 
49,0%, Malta - 53,75 i Hiszpania - 61,8%. W przypadku Malty relatywnie niska 

                                                                                                                                  
Poziom 5 - Pierwszy etap kształcenia wyŜszego (nie prowadzący bezpośrednio do 
zaawansowanych kwalifikacji badawczych) 
Poziom 6 - Drugi etap kształcenia wyŜszego (prowadzący do zaawansowanych kwalifikacji 
badawczych). 
157 Raport Employment in Europe 2006, http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006 
_en.html 
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wysokość tego wskaźnika wynika z faktu, Ŝe znacząca część młodzieŜy z tych państw 
uzyskuje wyŜsze kwalifikacje za granicą. 
 
4.4. Reformy ekonomiczne 
 
 W celu zwiększenia konkurencyjności i potencjału wzrostu UE w Strategii 
Lizbońskiej określono szerokie spektrum reform strukturalnych, których celem jest 
dokończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego oraz usuwanie barier i 
tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Wprowadzanie 
reform w tym zakresie jest najczęściej związane z wymaganiami dotyczącymi 
przyjęcia w planowanym terminie odpowiednich dyrektyw. Dotyczy to zwłaszcza 
liberalizacji tzw. przemysłów sieciowych i rynku usług. Za podstawowe wskaźniki w 
tym obszarze przyjęto kształtowanie się poziomów cen w krajach członkowskich UE i 
inwestycje sektora prywatnego. 
 
Komparatywne poziomy cen  
 
 Poprzez zintegrowane rynki stymulujące rozwój konkurencji poziomy cen w 
poszczególnych krajach powinny się wyrównywać158. Wskaźnik komparatywnych 
poziomów cen dotyczy konsumpcji finalnej w gospodarstwach domowych (z 
uwzględnieniem podatków pośrednich). Liczony jest jako relacja Parytetu Siły 
Nabywczej i rynkowego kursu wymiany (kursu walutowego) dla danego kraju 
liczonego w stosunku do euro 159. Wskaźnik ten jest wyraŜony w stosunku do UE-27 = 
100.  
 Wskaźnik słuŜy porównaniu poziomów cen w poszczególnych krajach. Pokazuje 
róŜnice cen i informuje, w którym kraju są wyŜsze koszty utrzymania: jeśli jest on 
równy 100, oznacza to, Ŝe w danym kraju relatywny poziom cen dóbr konsumpcyjnych 
jest równy średniemu w UE, jeśli wskaźnik ten jest większy od 100 oznacza to, Ŝe 

                                                 
158 Efektem istnienia jednolitego rynku jest wyrównywanie się zarówno cen towarów i usług, 
jak i cen czynników wytwórczych. W Polsce dotkliwy proces wyrównywanie cen towarów i 
usług zaczął dokonywać się przed przystąpieniem do UE. Obecnie widoczny jest trudny proces 
wyrównywania cen czynników wytwórczych, w tym zwłaszcza problemy tworzące się w 
związku z wyrównywaniem wynagrodzeń siły roboczej poprzez wzrost płac. 
159 Jak była o tym mowa, Parytety Siły Nabywczej są wskaźnikami wymiany walut krajowych, 
które umoŜliwiają przekształcanie wskaźników ekonomicznych wyraŜonych w walutach 
narodowych na wskaźniki wyraŜone we wspólnej „sztucznej” walucie, którą w UE nazwano 
Standardową Siłą Nabywczą (Purchasing Power Standard - PPS) w celu eliminacji róŜnic w sile 
nabywczej.  
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poziom ten jest wyŜszy od średniej unijnej (kraj jest „droŜszy”), jeśli wskaźnik ten jest 
poniŜej 100 – oznacza to, Ŝe kraj jest „tańszy” niŜ średnio w UE.  
 Z danych statycznych Annual Strategic Raport 2007 wynika, Ŝe w latach 2000 – 
2006 w ramach UE dominowała tendencja do wzrostu cen w krajach o niŜszym 
poziomie rozwoju. Obserwuje się teŜ korelację pomiędzy wysokim poziomem 
dochodów i wysokim poziomem cen. W 2006 roku najwyŜszy wskaźnik miała Dania - 
139,2 a następnie Finlandia -121,7 i Szwecja - 117,5 zaś najniŜszy – Bułgaria 44.8. 
Wskaźnik dla Polski wyliczony został na poziomie 62 w stosunku do UE - 27 (w 
2000r. było to 57,9).  
 
Inwestycje sektora prywatnego 
 
 Inwestycje są kluczowe dla przyszłej produkcji i wzrostu gospodarczego. 
Porównania między krajami wskazują na istnienie silnej korelacji pomiędzy 
inwestycjami biznesu i wzrostem gospodarczym. Wybrany wskaźnik mierzy udział 
inwestycji brutto w kapitał trwały w PKB podjętych przez sektor prywatny. Oceniając 
poziom inwestycji naleŜy uwzględnić, Ŝe zaleŜy on nie tylko od sprzyjających 
warunków instytucjonalnych dla inwestowania, ale przede wszystkim od koniunktury i 
związanym z tym stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych.  
 W latach 2000 - 2006 średni udział inwestycji biznesowych w PKB w UE-25 
obniŜył się z 18,4% do 18,1%, zaś dla UE-27 z 18,4% do 18,2%. NajwyŜszy udział 
inwestycji sektora prywatnego w PKB mają Łotwa – 30,1% i Estonia - 29,6%. (w r. 
2000 kraje te miały odpowiednio 22,9% i 22,2%), zaś najniŜszy – Węgry 14,4% (17% 
w r. 2000). Polska w 2006 roku miała wskaźnik poniŜej średniej UE na poziomie 16% 
(a takŜe poniŜej poziomu z roku 2000 - 21,4% ).  
 
4.5. Spójność społeczna 
 
 Spójność społeczna rozumiana jako zdolność do zapewniania dobrobytu wszystkim 
członkom społeczeństwa, minimalizowania nierówności (disparities) i unikania 
nadmiernej polaryzacji - jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. 
Głównymi celami polityki spójności jest dąŜenie do eliminacji ubóstwa i społecznego 
wykluczenia oraz zmniejszania róŜnic regionalnych. 
 Wskaźniki spójności społecznej mają za zadanie odzwierciedlać skalę i trwałość 
występowania ubóstwa, nierówności w poziomie dochodów oraz związane z tym 
zagroŜenie wykluczeniem społecznym i wynikają z priorytetu nadanego tym sprawom 
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przez Radę Europejską. Spójność społeczna jest celem politycznym, który trudno jest 
bezpośrednio powiązać z procesami gospodarczymi przebiegającymi w krótkim 
horyzoncie czasowym. Jednak negatywne zjawiska społeczne towarzyszące procesowi 
wzrostu gospodarczego takie jak polaryzacja dochodów czy regionalna koncentracja 
wzrostu, poprzez swój szkodliwy wpływ na kapitał społeczny stanowią zagroŜenie dla 
wyników gospodarczych w długim okresie. 
 
Stopa ryzyka ubóstwa po transferach  
 
 Wskaźnik ten liczony jest jako udział osób, których dyspozycyjny dochód 
ekwiwalentny jest poniŜej granicy zagroŜenia ubóstwem, za którą przyjęto 60% 
krajowej mediany dochodu dyspozycyjnego. Dla uzyskania ekwiwalentności 
dochodów stosowana jest zmodyfikowana skala OECD, która przypisuje wagę 1.0 
pierwszemu członkowi gospodarstwa domowego w wieku 14 lat i powyŜej , 0.5 
pozostałym osobom w wieku 14 lat i więcej i 0,3 członkom gospodarstwa domowego 
w wieku poniŜej 14 roku Ŝycia.  
 Porównywalność tego wskaźnika pomiędzy krajami jest ograniczona, m.in. ze 
względu na zastosowanie krajowych wartości dochodów jako granicy ubóstwa. Nie 
daje to obiektywnego obrazu sytuacji w dziedzinie ubóstwa w porównaniach 
międzynarodowych m.in. dlatego, Ŝe 60% mediany średniego dochodu np. w Polsce 
oznacza inną sytuację materialną niŜ 60% mediany średniego dochodu w Niemczech. 
Poza tym generalnie ubóstwo relatywne bardziej pokazuje zróŜnicowania dochodowe 
wewnątrz poszczególnych krajów niŜ zróŜnicowania w poziomie ubóstwa pomiędzy 
krajami.  
 Szereg przyjętych w tym wskaźniku załoŜeń, powoduje, Ŝe przy jego interpretacji 
konieczna jest znaczna ostroŜność. NaleŜą do nich :  

• arbitralnie przyjęty próg ubóstwa na poziomie 60% mediany dochodów - 
Eurostat liczy teŜ stopy ubóstwa przy przyjęciu innych progów160; 

• w związku z trudnościami pozyskania stosownych danych, koncepcja dochodu 
nie obejmuje dochodów z najmu; 

• stopa ryzyka ubóstwa liczona jest dla dochodów uzyskiwanych w konkretnym 
momencie czasowym. Nie musi to być jednoznaczne z trwałym popadnięciem w 
ubóstwo jeśli dana osoba posiada oszczędności, nieruchomości, dostęp do 

                                                 
160 GUS liczy ubóstwo relatywne jako 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw 
domowych. 
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kredytu, pomoc finansową krewnych lub znajomych. Lepszym wskaźnikiem 
byłaby więc w tym przypadku stopa ubóstwa długookresowego. 

 W UE - 25 stopa zagroŜenia ubóstwem relatywnym po transferach w 2005 r 
wynosiła 16% i tyle samo dla UE - 15. Polska naleŜy do krajów o najwyŜszych 
wartościach tego wskaźnika, w 2005 roku wynosił on 21%. NajniŜszą stopę ubóstwa 
relatywnego odnotowano w Szwecji – 9%, zaś z nowych krajów akcesyjnych – w 
Czechach- 10%.  
 W Polsce główny problem stanowi w ogóle nie liczone przez Eurostat ubóstwo 
skrajne, za granicę którego przyjmuje się poziom minimum egzystencji. Granica 
dochodów na poziomie minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których 
zaspokojenie nie moŜe być odłoŜone w czasie, a konsumpcja niŜsza od tego poziomu 
prowadzi do biologicznego wyniszczenia. Szacowane jest ono na ok. 12%, tj. ponad 
4,5 mln ludzi nie licząc bezdomnych, których nie obejmują badania budŜetów 
gospodarstw domowych będące źródłem danych dotyczących dochodów.  
 

Stopa długotrwałego bezrobocia 
 
 W Strategii Lizbońskiej zatrudnienie uwaŜane jest za kluczowy czynnik 
zwiększania partycypacji społecznej (social inclusion). Bezrobocie, szczególnie 
długookresowe wskazuje nie tylko na niewykorzystanie potencjału pracy, ale ma teŜ 
negatywny wpływ na spójność społeczną i ubóstwo. Wysoka stopa bezrobocia 
długookresowego zwiększa ryzyko tworzenia grup społecznych trwale wykluczonych i 
związanego z tym nasilenia patologii i niepokojów społecznych161. 
 Wskaźnik bezrobocia długookresowego definiowany jest jako udział osób w wieku 
co najmniej 15 lat pozostających bez pracy i aktywnie poszukujących pracy w ciągu 12 
miesięcy i dłuŜej, w zasobie ludności aktywnej zawodowo (zatrudnionych i 
bezrobotnych). NaleŜy zwrócić uwagę na odmienny sposób liczenia tego wskaźnika 
przez GUS i Eurostat. W Polsce do niedawna GUS liczył ten wskaźnik jako udział 
bezrobotnych długookresowo (tj. zwykle powyŜej 12 miesięcy, choć bywają teŜ inne 
kryteria) do ogólnej liczby bezrobotnych. Natomiast Eurostat liczy ten sam wskaźnik 
jako udział bezrobotnych długookresowo w stosunku do liczby aktywnych zawodowo 
(czyli pracujących i bezrobotnych). W rezultacie wskaźnik bezrobocia 

                                                 
161 W Polsce prowadzone były badania społecznej inkluzji osób pracujących w sektorze tzw. 
junk jobs, a więc w obszarze miejsc pracy najmniej atrakcyjnych zarówno płacowo jak i pod 
względem ogólnych warunków. Okazało się , Ŝe nawet takie miejsca pracy dość skutecznie 
zapobiegają społecznej marginalizacji. 
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długookresowego w Polsce wg metodologii GUS w roku 2006 wynosił 52,2% (50,4% 
w 2007), zaś według metodologii Eurostatu - 10,2% (7,8% w 2007)162. Bywa to 
źródłem nieporozumień w ocenie skali problemu bezrobocia długookresowego w 
Polsce. 
 W 2006 roku średnia stopa bezrobocia długookresowego dla UE- 27 wynosiła 3,7% 
(4,0% w 2000r). Przez cały okres lat 2000-2006 najwyŜszą stopę bezrobocia 
długookresowego w granicach 10-11% miały i mają Polska i Słowacja. NajniŜsze 
bezrobocie długookresowe w UE 27 mają: Dania 0.8%, Cypr 0.9%, Szwecja 1,3. W 
USA bezrobocie długookresowe wynosi 0,5%, w Japonii 1,4%. 
 
Stopa regionalnego zróŜnicowania zatrudnienia 
 
 Redukcja regionalnych zróŜnicowań w poziomie zatrudnienia waŜna jest zarówno 
dla zwiększenia zatrudnienia jak i spójności społecznej. W czasie szczytu Rady 
Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku zwrócono uwagę, Ŝe znaczące regionalne 
zróŜnicowania stóp zatrudnienia są w UE powszechnym zjawiskiem. Na szczycie RE 
w Brukseli w 2003 roku zaapelowano, aby w Wytycznych zatrudnienia znalazły się 
m.in. zalecenia zmniejszania regionalnych dysproporcji zatrudnieniowych163. Zgodnie 
z aktualnymi Wytycznymi Zatrudnienia ekonomiczna i społeczna spójność powinna 
być osiągana m.in. poprzez zmniejszanie regionalnych róŜnic w zakresie zatrudnienia i 
bezrobocia. 
 Wskaźnik regionalnego zróŜnicowania poziomu zatrudnienia oblicza się jako 
współczynnik wariancji stóp zatrudnienia w grupie wiekowej 15-64 lata w róŜnych 
regionach (poziom NUTS 2 ) w ramach poszczególnych krajów. Stopa zatrudnienia 
osób w wieku 15-64 lata liczona jest jako procentowy udział tej grupy w całkowitej 
liczbie ludności w tej grupie wiekowej. Współczynnik ten wynosi zero kiedy stopy 
zatrudnienia we wszystkich regionach są takie same, rośnie wraz ze wzrostem 
zróŜnicowania stóp zatrudnienia pomiędzy regionami. 

                                                 
162 Raport z realizacji Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji 
odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce, Załącznik nr 3 „Wskaźniki realizacji priorytetów i 
działań KPR”. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 11.X.2007r. 
163 Obok takich zaleceń jak stosowanie aktywnych środków przeciwdziałających bezrobociu i 
nieaktywności zawodowej, uczynienia płacy opłacalną opcją (making work pay), zwiększenia 
podaŜy pracy i stopy partycypacji, rozwoju przedsiębiorczości, adaptacyjności, rozwoju 
kapitału ludzkiego, kształcenia przez całe Ŝycie, zapobieganiu nierównościom według płci i 
wszelkiej dyskryminacji na rynku pracy. 
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 Dyspersja stóp zatrudnienia w UE jest dość wysoka, choć wykazuje tendencje 
malejącą. Na poziomie UE - 27 współczynnik ten wynosił w roku 2006 11,4 w 
porównaniu z 13,1 w 2000 r.164 Generalnie widać teŜ, Ŝe zróŜnicowanie na poziomie 
UE jest większe niŜ wewnątrz większości krajów. Wyjątkiem są Włochy, które mają 
najwyŜszą wartość wskaźnika - 16,0. Dla Polski ma on wartość 5,1, co oznacza spadek 
w porównaniu z rokiem 2000, kiedy wynosił 6,9. NajniŜsze regionalne zróŜnicowanie 
w badanej grupie krajów ma Holandia, gdzie wskaźnik ten w 2006 r. wynosił 2,2 (2,3 
w roku 2000).  
 W obszarze spójności społecznej warto wspomnieć teŜ o często wykorzystywanym 
(ze względu na ustalony do osiągnięcia wymierny poziom) a zarazem zwykle źle 
rozumianym wskaźniku osób wcześnie kończących naukę (early school leavears). 
Celem załoŜonym w Strategii Lizbońskiej jest zmniejszenie odsetka osób kończących 
formalne wykształcenie przed ukończeniem wykształcenia niŜszego średniego zgodnie 
(a więc osób „wcześnie kończących naukę”) do roku 2010 o połowę ( tj. do ok. 10%). 
Przyjęty w tym wskaźniku poziom wykształcenia traktowany jest jako minimalny 
pozwalający na aktywne uczestnictwo w Ŝyciu gospodarczym i społecznym we 
współczesnych warunkach. Wskaźnik ten liczony jest jako procent osób w wieku 18-
24 lata posiadających tylko niepełne wykształcenie średnie i nie kontynuujących nauki. 
Kategoria wykształcenie średnie niŜsze (lower secondary education) odnosi się do 
osób, których najwyŜszy uzyskany poziom wykształcenia odpowiada poziomowi 0, 1, 
2 lub 3c wg klasyfikacji ISCED.W Polsce jest to wykształcenie na poziomie poniŜej 
szkoły zasadniczej zawodowej lub gimnazjum. Błędy popełniane w tym przypadku są 
podobnego typu jak przy wskaźniku osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych, tzn. 
dotyczą niezrozumienia określonego we wskaźniku poziomu wykształcenia i trudności 
z wyodrębnienia populacji wiekowej, dla której wskaźnik ten jest liczony. W efekcie są 
to często zupełnie inne wskaźniki o tej nazwie. Według danych Eurostatu Polska ma w 
tym przypadku bardzo dobry wynik na poziomie 5,6% w porównaniu z 15,5% w UE-
27 w 2006 roku (w 2000 roku było to odpowiednio 7,6% oraz 17, 6%)165.  
 

                                                 
164 PoniewaŜ wskaźnik ten jest liczony na dość wysokim poziomie agregacji NUTS 2, nie jest 
stosowany w Danii, Irlandii, Luksemburgu, Malcie i Słowenii, poniewaŜ te kraje mają tylko 
jeden lub dwa poziomy NUTS. Natomiast stopy zatrudnienia tych krajów jako całości są 
liczone przy obliczaniu dyspersji zatrudnienia w całej UE. 
165 Nasze wysokie wskaźniki edukacyjne wyglądają niestety mniej imponująco w zestawieniu 
ze słabymi wynikami polskich uczniów w testach PISA badających rzeczywiste umiejętności 
uczniów. 
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4.6. Środowisko naturalne 
 
 Upowszechnienie się pod koniec XX wieku paradygmatu zrównowaŜonego 
rozwoju spowodowało, Ŝe we wszystkich długookresowych strategiach rozwoju 
uwzględnia się obecnie kwestie ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego 
gospodarowania jego zasobami jako warunkujące rozwój naszej cywilizacji w dłuŜszej 
perspektywie. Włączenie do listy wskaźników strukturalnych wskaźników związanych 
ze środowiskiem naturalnym jest rezultatem przyjęcia na szczycie Rady Europejskiej w 
Goeteborgu w 2001r. strategicznego dokumentu „ZrównowaŜona Europa dla lepszego 
świata: Strategia zrównowaŜonego rozwoju Unii Europejskiej”166 wyznaczającego 
kierunki zrównowaŜonego rozwoju UE. Ta grupa wskaźników ma za zadanie 
odzwierciedlać priorytety strategii zrównowaŜonego rozwoju UE, a więc kwestie 
związane ze zmianami klimatycznymi, rozwiązaniami transportowymi, gospodarką 
zasobami naturalnymi, zagroŜeniami zdrowia publicznego167. 
 

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych 
 
 Emisja tzw. gazów cieplarnianych zanieczyszcza środowisko i przyczynia się do 
zmian klimatycznych, zwłaszcza do globalnego ocieplenia. Emisja gazów ma zarówno 
skutki lokalne, regionalne jak i globalne, w związku z czym jej redukcja wymaga 
międzynarodowego współdziałania. Wraz z zaangaŜowaniem się w negocjacje nad 
Protokołem z Kyoto, UE podjęła decyzję, Ŝe jej działania wewnętrzne w walce ze 
zmianami klimatycznymi będą wynikały z jej międzynarodowych zobowiązań i będą 
wobec nich komplementarne. Protokół z Kyoto kwantyfikuje zobowiązania krajów 
wysokorozwiniętych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sygnatariusze 
protokołu mają zapewnić, Ŝe ich indywidualna i zbiorowa emisja nie przekroczy 
wyznaczonych kwot.  

                                                 
166 Commission Communication of 15 May 2001 'A Sustainable Europe for a Better World: A 
European Union Strategy for Sustainable Development' Gothenburg European Council, 
COM(2001) 264 final . 
167 Jak piszą V. Royuela-Mora, R. Moreno, E.Vaya - podobnie jak w przypadku priorytetu 
spójności społecznej, cele związane ze środowiskiem mają charakter raczej polityczny a ich 
relacje z procesami opisywanymi przez wskaźniki ogólnoekonomiczne naleŜałoby badać w 
dłuŜszym okresie. Z tego powodu w krótszym okresie korelacje bywają odmienne niŜ 
oczekiwane. Potwierdzają to przeprowadzone przez wymienionych autorów badania. Por. V. 
Royuela-Mora, R. Moreno, E.Vaya w art. Monitorowanie celów Strategii Lizbońskiej , CASE 
Raport nr 58, op. cit. s. 76. 
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 Niektóre kraje UE uzyskały prawo do zwiększenia emisji, pod warunkiem, Ŝe inne 
kraje zmniejszą swoją emisję w odpowiednio większym stopniu. Teoretycznie 
pozwolenia takie powinny uzyskać kraje o niŜszym poziomie rozwoju, dla których 
byłoby to pomocne w procesie konwergencji dochodowej wymagającej większych 
inwestycji, jednak nie widać tu takiej prawidłowości, bowiem do grupy tej naleŜą: 
Estonia, Irlandia, Austria, Portugalia i Szwecja. 
 Protokół z Kyoto zobowiązuje kraje UE do ograniczenia emisji gazów 
powodujących efekt cieplarniany tak, by w 2010 r. emisja ta (liczona w ekwiwalencie 
dwutlenku węgla) była niŜsza o 8% w stosunku do poziomu z roku przyjętego jako rok 
bazowy (rzeczywisty poziom w roku bazowym =100). W zaleŜności od rodzaju gazu, 
jest to rok 1990 lub 1995. Nowe kraje akcesyjne mają swoje lata bazowe i swoje 
kwoty. Dla Polski rokiem bazowym jest 1988 r., a wymagany wskaźnik obniŜki do 
2010 r. wynosi 6%. Jest to ustalenie niekorzystne, bowiem w momencie „zamroŜenia” 
progu nasza emisja była bardzo niewielka z związku z recesją gospodarczą. Blokuje to 
teraz w wielu przypadkach moŜliwości realizacji duŜych projektów rozwojowych, 
które łączą się ze zwiększeniem produkcji i wzrostem emisji168. 
 

Wskaźnik energochłonności PKB 
 
 Poprawę efektywności energetycznej jako istotną dla wypełnienia celów 
lizbońskich uznano początkowo głównie ze względu na towarzyszące konsumpcji i 
produkcji energii negatywne konsekwencje dla środowiska. Do zmniejszenie 
energochłonności gospodarek zobowiązuje teŜ państwa sygnatariuszy protokół z 
Kyoto169. Z czasem coraz większego znaczenia zaczął nabierać aspekt wzrostu cen 
energii, którego impulsem stał się dynamicznie rosnący popyt ze strony Indii i Chin, 
przyspieszający perspektywę wyczerpywania się złóŜ surowców energetycznych oraz 
rosnąca międzynarodowa niepewność w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. 

                                                 
168 Jeśli kraj przekroczy dany mu limit emisji gazów, musi zapłacić za dodatkową emisję, jeśli 
nie wykorzysta całego limitu, moŜe go sprzedać. Kara za nadprodukcję wynosiła początkowo 
40 euro za tonę CO2, od roku 2008 - 100 euro. Polska prawdopodobnie przekroczy znacznie 
dopuszczalny limit redukcji i będzie musiała zapłacić za dodatkowe emisję. Przykład Polski 
pokazuje, Ŝe nieuwzględnienie uwarunkowań ekonomicznych i rozwojowych części krajów 
Unii jest jedną ze słabości strategii walki ze zmianami klimatycznymi.  
169 W protokole z Kyoto określono, Ŝe redukcja emisji gazów cieplarnianych powinna 
obejmować działania wielosektorowe, w szczególności poprawę efektywności energetycznej, 
reformę sektora energetycznego i transportowego, promocje odnawialnych źródeł energii oraz 
wprowadzenie odpowiednich proekologicznych narzędzi fiskalnych.  
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 Przyjęty do monitoringu wskaźnik energochłonności gospodarki stanowi relację 
pomiędzy całkowitą krajową konsumpcją energii brutto a PKB w danym roku 
kalendarzowym. Krajowa konsumpcja energii brutto liczona jest jako suma zuŜycia 
pięciu rodzajów energii: węgla, elektryczności, ropy naftowej, gazu naturalnego i 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dla wyeliminowania wpływu inflacji 
wartość PKB liczona jest w cenach stałych, rokiem bazowym jest rok 1995 (ESA95). 
Wskaźnik ten pokazuje zuŜycie energii w kilogramach oleju ekwiwalentnego (toe) na 
1000 euro PKB. 
 Relacja pomiędzy całkowitą krajową konsumpcją energii i PKB daje przybliŜony 
obraz ogólnej efektywności energetycznej. Przy ocenie danych trzeba pamiętać, Ŝe 
wskaźnik ten nie bierze pod uwagę róŜnic pomiędzy krajami w strukturze gospodarki 
(zwłaszcza przemysłu), klimatu i róŜnych typów energii. 
 W ramach UE widoczna jest bardzo wyraźna prawidłowość: państwa o niŜszym 
poziomie PKB mają wyŜszą energochłonność. Przy średniej dla UE 25 - 211, UE 27 – 
208 i UE 15 – 185, Bułgaria ma wskaźnik 1582, tj. ponad siedmiokrotnie wyŜszy niŜ 
średni dla UE-27. NajniŜszy wskaźnik energochłonności gospodarki ma Dania – 114. 
Polska ma 558, a więc około dwukrotnie więcej niŜ średnia w UE -27. W latach 2000 - 
2006 średnia energochłonność gospodarki UE miała przez cały czas tendencję 
malejącą. Zarazem najwyŜsze spadki wystąpiły w krajach o najwyŜszych wskaźnikach 
początkowych, co dotyczy zwłaszcza krajów postsocjalistycznych, gdzie zmniejszył 
się znacząco udział przemysłu cięŜkiego. Energochłonność gospodarki USA jest 
wyŜsza niŜ średnia europejska i wynosi 309. 
 Prognozy dotyczące perspektyw wyczerpywania się konwencjonalnych źródeł 
energii, wzrost cen ropy, względy bezpieczeństwa energetycznego oraz zmiany 
klimatyczne powodowane wysoką emisją dwutlenku węgla w procesie produkcji 
energii z surowców nieodnawialnych powodują, Ŝe stopniowe przestawianie 
dotychczasowych systemów energetycznych na tzw. odnawialne źródła energii staje 
się nieuchronną i coraz bardziej pilną koniecznością. Dlatego wydaje się, Ŝe np. 
wskaźnik konsumpcji energii według źródeł jej pochodzenia w sposób bardziej 
jednoznaczny odzwierciedlałby cele polityki energetycznej UE – tj. zarówno 
zmniejszenie energochłonności gospodarki jak i zwiększenie udziału energii 
odnawialnej. 
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Wielkość transportu towarów w stosunku do PKB 
 
 Wzrost gospodarczy często wiąŜe się ze wzrostem przewozu towarów, co ma 
zwykle negatywny wpływ na środowisko. Wskaźnik transportochłonności PKB 
liczony jest jako relacja pomiędzy wielkością transportu towarowego mierzonego w 
tono-kilometrach (przemieszczenie tony towaru na odległość kilometra) a wielkością 
PKB (mierzonego w cenach stałych z 1995r.). Wskaźnik jest indeksowany w stosunku 
do roku 1995 (1995 =100). Wskaźnik obejmuje transport drogowy, kolejowy i 
śródlądowy. Ze względu na trudności metodologiczne nie uwzględnia on transportu 
lotniczego i morskiego. Transport kolejowy i śródlądowy obejmuje ruch po terytorium 
kraju, bez względu na kraj pochodzenia pojazdu czy statku. Transport drogowy bazuje 
na całym ruchu pojazdów zarejestrowanych w danym państwie. 
 Przy interpretacji wysokości wskaźnika w danym kraju trzeba brać pod uwagę, Ŝe 
nie uwzględnia on czynnika geograficznego ani struktury gospodarki, nie odróŜnia teŜ 
bardziej i mniej szkodliwego dla środowiska rodzaju transportu.  
 Wskaźnik transportochłonności PKB dla UE-27 wynosił 106.7, UE 25-106.2, zaś 
dla – UE-15 - 105. W latach 2000-2006 generalnie najszybszy wzrost 
transportochłonności miał miejsce w słabiej rozwiniętych krajach UE, natomiast 
niewielkie spadki nastąpiły w niektórych krajach wysokorozwiniętych (Szwecja, 
Wielka Brytania, Francja). NajwyŜszy współczynnik transportochłonności gospodarki 
mają Portugalia i Rumunia – po 177. W Polsce wynosi on 94,2. 
 Wybrane do monitorowania wskaźniki środowiskowe informujące o poŜądanym 
rozdzieleniu wzrostu gospodarczego (decoupling) od presji na środowisko, tj. 
intensywności transportu i zuŜycia energii nie wskazują na najbardziej poŜądane 
kierunki zmian w gospodarce w tych obszarach, tj. zwiększenie udziału transportu 
zbiorowego w transporcie osobowym, zwiększenia transportu kolejowego zamiast 
samochodowego w przewozach towarowych i zwiększenia udziału energii odnawialnej 
w zaspokajaniu potrzeb energetycznych. 
 
5. Ocena wska źników strukturalnych 
 
 Jak była o tym mowa, po to, aby wskaźniki strukturalne dobrze pełniły swoją rolę 
kontrolną, oceniającą i informacyjną - powinny spełniać szereg wymogów. Z 
dokonanego przeglądu wskaźników wynika, Ŝe wymogi te nie zawsze są spełnione.  
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• Nie wszystkie wskaźniki są łatwo czytelne i zrozumiałe. W Polsce najwięcej 
błędnych interpretacji dotyczy dwóch wskaźników ilustrujących poziom 
wykształcenia: wskaźnika osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych (youth education 

attainment level) oraz wskaźnika osób wcześnie kończących kształcenie (early 
school leavers). Przyczynia się do tego zwłaszcza niejednoznaczność ich nazwy 
oraz fakt, Ŝe choć dotyczą one wykształcenia, to mają one za zadanie pomiar 
sytuacji w innym niŜ wynikałoby to z prostego skojarzenia obszarze (pierwszy – 
innowacyjności, drugi – spójności społecznej).  

• Związki pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami i politykami są logiczne, jednak 
wybrane wskaźniki nie zawsze dobrze informują o poŜądanych kierunkach zmian w 
gospodarce krajów członkowskich. Przykładem moŜe być wskaźnik 
transportochłonności w grupie wskaźników środowiskowych, gdzie nie tyle chodzi 
o rozmiary transportu, co o jego strukturę według rodzajów, tj. o zmianę na rzecz 
rodzajów transportu mniej uciąŜliwego dla środowiska.  

• Dyskusyjny wydaje się teŜ taki wybór wskaźnika, gdzie sposób jego liczenia moŜe 
deformować ocenę osiągniętych przez dany kraj wyników, a zarazem istnieje 
wskaźnik nie posiadający tej wady. Odnosi się to np. do wskaźnika wydajności 
pracy na jednego zatrudnionego, który nie róŜnicuje zatrudnionych w pełnym i 
niepełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym bardziej obiektywny byłby 
wskaźnik wydajności pracy liczonej na godzinę pracy zatrudnionego.  

• Ze względu na obecność w UE nowych krajów członkowskich, uboŜszych niŜ kraje 
UE-15 - zamiast zastosowanego wskaźnika ubóstwa relatywnego, lepsza byłaby 
informacja o ubóstwie bezwzględnym. Ubóstwo relatywne pokazuje bowiem 
bardziej poziom nierówności w danym kraju niŜ ubóstwa. Zwłaszcza, Ŝe na liście 
uzupełniającej jest juŜ wskaźnik nierówności w podziale dochodów, a nie ma 
wskaźnika ubóstwa bezwzględnego.  

• W przypadkach, gdzie ograniczenia metodologiczne obniŜają wartość wyjaśniająca 
danego wskaźnika, ale jest on najlepszy z moŜliwych, potrzebna jest znajomość 
tych ograniczeń i w miarę moŜliwości uwzględnienie ich przy interpretacji danych 
liczbowych. Natomiast w przypadkach, gdy istnieje wskaźnik lepiej oddający istotę 
danej polityki, powinien on być zmieniony lub uzupełniony dodatkowym 
wskaźnikiem. Niestety zasada ta nie zawsze jest stosowana w UE. 

• Wybór wskaźników do tzw. krótkiej listy zuboŜył listę monitorowanych celów 
Strategii Lizbońskiej. Przykładem moŜe być pominięcie edukacji jako obszaru 
monitorowania, która ze względu na swoje wielostronne oddziaływanie jest obecnie 
typowym obszarem strategicznym  
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• Mimo zgłaszanych w dyskusjach nad wskaźnikami strukturalnymi postulatów w tej 
mierze, ich lista nie jest zrównowaŜona pod względem wskaźników 
nakładów/polityk i rezultatów. Brak rozróŜnienia w obrębie wskaźników 
strukturalnych wskaźników nakładów i rezultatów moŜe prowadzić, zwłaszcza w 
obrębie krótkiej listy, do mylenia celów ze środkami. Na przykład istnieje wyraźna 
tendencja do traktowania wskaźnika nakładów na B+R jako wskaźnika rezultatu, 
choć związek pomiędzy wydatkami a efektami w tym obszarze daleki jest od 
automatyzmu. W związku z tym powinien towarzyszyć mu jakiś wskaźnik efektu, 
np. liczba wdroŜonych patentów.  

• W sytuacji, gdy kraje członkowskie mają obowiązek bieŜącego terminowego 
przesyłania danych przygotowanych według podawanej przez Eurostat metodologii, 
trudno jest zrozumieć częste, niekiedy znaczne opóźnienia danych publikowanych 
przez Eurostat. Najbardziej paradoksalnie w świetle dąŜenia UE do GOW wygląda 
wskaźnik liczby patentów zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego, 
gdzie najnowsze dane publikowane w 2007 roku dotyczą roku 2003, a więc są 
sprzed dwóch ostatnich rozszerzeń UE170. Znacznie opóźnione dane (o 2-3 lata) 
publikowane są teŜ m.in. w odniesieniu do ubóstwa i wykształcenia. 

• Wraz z ogłoszeniem krótkiej listy wskaźników strukturalnych w 2004 roku Komisja 
Europejska postanowiła, Ŝe nie powinna być ona zmieniana w trakcie realizacji 
Strategii. Dzięki temu moŜna śledzić postęp w realizacji poszczególnych celów na 
przestrzeni całego okresu realizacji strategii. Z drugiej jednak strony ceną za 
stabilność listy jest pewien rozdźwięk, jaki powstał pomiędzy pierwotnym 
dziedzinowym układem wskaźników strukturalnych a obecnym sposobem 
raportowania o postępach według Zintegrowanego Pakietu Wytycznych dla polityki 
gospodarczej i zatrudnienia, tj. w podziale na polityki makro-, mikroekonomiczne i 
zatrudnienie oraz według obszarów uznanych za priorytetowe dla realizacji SL po 
jej śródokresowym przeglądzie w 2005 roku. 

 Mimo powyŜszych mankamentów, nie moŜna jednak odmówić wskaźnikom 
strukturalnym zalet. W Polsce, w momencie powrotu do programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, wiedza na temat wskaźników monitorowania programów 
była niewielka. Wskaźniki strukturalne przyczyniły się do jej poszerzenia oraz do 
stopniowej poprawy jakości wskaźników monitorowania uŜywanych w dokumentach 
programowych. Wskazane byłoby podjęcie systematycznych prac nad wskaźnikami 

                                                 
170 Por. High-technology patent applications to the European Patent Office - Eurostat, Issue 
number 20/2007. 
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monitorowania programów społeczno-gospodarczych oraz portfelami wskaźników dla 
róŜnych obszarów programowania171.  
 

* * * 
 
 Pozostaje odpowiedź na pytanie, czy i jak w oparciu o wskaźniki strukturalne 
moŜna ocenić dotychczasową realizację Strategii Lizbońskiej? Dane statystyczne 
pokazują, Ŝe poszczególne procesy przebiegają w róŜnym tempie w poszczególnych 
krajach członkowskich, dlatego jednoznaczna ocena jest trudna. Poza tym trzeba 
pamiętać, Ŝe pojawienie się pełnych korzyści z przeprowadzanych zmian 
strukturalnych, tj. zmian podstawowych warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej, to proces długofalowy. Powoduje to, Ŝe kompleksowa ocena trafności 
załoŜeń lizbońskiej polityki rozwoju oraz skuteczności jej realizacji moŜliwa będzie 
dopiero w dłuŜszej perspektywie czasowej. Jednak nawet jeśli zakładane wielkości 
docelowe wskaźników nie zostaną osiągnięte - na co wskazuje dotychczasowe tempo 
zmian - to jednak widoczne jest, Ŝe postęp nastąpił w większości dziedzin. Poza tym 
nie poznamy odpowiedzi na pytanie: jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie podjęto 
próby realizacji wspólnych celów polityki społeczno-gospodarczej UE na przestrzeni 
pierwszej dekady XXI wieku.  
 W świetle przytoczonych danych widać, Ŝe kluczowy cel Strategii Lizbońskiej - 
uzyskanie większej konkurencyjności UE poprzez wyŜszą innowacyjność - mający 
zapewnić Europie mocną pozycję ekonomiczną w warunkach globalizacji - jest bardzo 
trudny do osiągnięcia. Metody biurokratyczne stosowane przez UE okazały się mało 
skuteczne. W tym przypadku moŜna czasami odnieść wraŜenie, Ŝe odpowiedzią na 

trudności jest mnoŜenie liczby wskaźników172.. 

                                                 
171 Jak pisze J. Górniak :„ W zakresie problemów z doborem wskaźników w programowaniu i 
ewaluacji polityk publicznych nie jesteśmy osamotnieni w Unii Europejskiej. Wprawdzie w 
wielu krajach są juŜ dobre doświadczenia w tym zakresie i dopracowano się gotowych portfeli 
wskaźników dla poszczególnych domen publicznych, jednak wiele jest jeszcze do zrobienia. 
Dlatego wskaźniki są jednym z priorytetowych obszarów badawczych 7. Programu 
Ramowego.” Diagnoza oraz strategia i jej kwantyfikacja (cele, priorytety, wskaźniki), w: 
Ewaluacja ex ante – podsumowanie doświadczeń, red. J. Szlachta, MRR, Warszawa 2007. 
172 W przeglądowym opracowaniu Komisji Europejskiej European Innovation Scoreboard 
przedmiotem analizy jest kilkadziesiąt wskaźników i złoŜonych indeksów z obszaru 
innowacyjności, ale poza klasyfikacją krajów według osiągnięć (lub ich braku), trudno znaleźć 
tam diagnozę przyczyn dotychczasowych niepowodzeń, a tym bardziej remedium na nie. 
European Innovation Scoreboard, Comparative analysis of innovation performance, 
http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics 
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 Zapewne Polska, jak i szereg innych krajów członkowskich UE, nie będzie w stanie 
osiągnąć wielu z załoŜonych wartości wskaźników strukturalnych. Mimo to, a takŜe 
mimo wspomnianych wyŜej słabości tych wskaźników, wydaje się, Ŝe warto się nimi 
kierować i dąŜyć do ich osiągania. Po pierwsze dlatego, Ŝe trudno jest projektować i 
realizować programy strategiczne bez wskaźników monitorujących. Po drugie - 
wskaźniki skłaniają do bardziej precyzyjnego definiowania celów i pomagają w 
określaniu zadań. Po trzecie – mobilizują poprzez fakt, Ŝe pozwalają weryfikować 
stopień realizacji celów i zadań w porównaniach międzynarodowych. Wreszcie - 
wieloletnia stabilność wskaźników jest pomocna w realizacji celów programów 
niezaleŜnie od czteroletnich zazwyczaj cykli wyborczych, co stanowi jeden z 
problemów w długookresowym ze swej natury strategicznym programowaniu rozwoju. 
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Streszczenie 
 
 Wskaźniki strukturalne są zbiorem wskaźników, których zadaniem jest 
monitorowanie polityki rozwoju Unii Europejskiej prowadzonej w ramach Strategii 
Lizbońskiej. Wielopłaszczyznowy charakter zawartego w Strategii programu wymagał 
przyjęcia obszernego zestawu wskaźników monitorowania. Przyjęto zestaw 14 
wskaźników podstawowych oraz około stu uzupełniających obrazujących postępy w 
następujących obszarach: ogólnej sytuacji gospodarczej, zatrudnienia, innowacyjności 
i badań naukowych, reform gospodarczych, spójności społecznej oraz środowiska 
naturalnego.  
 UŜyteczność wskaźników strukturalnych zaleŜy głównie od ich zdolności do 
poprawnego monitorowania osiągnięć krajów członkowskich, określania 
odpowiednich punktów odniesienia (tzw. benchmarków) oraz pomocy w 
identyfikowaniu obszarów, w których potrzeba reform jest najpilniejsza. Po to, aby 
wskaźniki strukturalne mogły pełnić te funkcje, powinny spełniać szereg konkretnych 
wymogów. Celem opracowania jest przegląd wskaźników strukturalnych pod kątem 
ich adekwatności do postulowanych wymagań oraz przedstawienie obrazu postępów w 
realizacji celów polityki rozwoju UE sformułowanej w Strategii Lizbońskiej 
mierzonych przyjętymi wskaźnikami. 
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Abstract 
 
 Structural indicators are a set of indicators aimed at monitoring development policy 
of the European Union pursued within the Lisbon Strategy. The comprehensive 
programme included in the Strategy has determined the adoption of a broad set of 
monitoring indicators. Therefore, a set of 14 basic and about a hundred complementary 
indicators was established to illustrate progress  in he following areas: overall 
economic situation, employment, innovation and scientific research, economic reforms. 
Social cohesion and natural environment. 
 Applicability of the structural indicators depends mainly on their capability of 
correctly monitoring accomplishments of the member countries, establishing 
appropriate benchmarks and providing support in identifying the areas where the need 
of reforms is the most urgent. Structural indicators should meet several requirements to 
make them serve their purpose. 
 The purpose of the paper is to review the structural indicators from the perspective 
of their adequacy to the requirements and present the progress in accomplishing the EU 
development policy objectives included in the Lisbon Strategy and measures by the 
indicators adopted. 
 
 
 



 

Jacek Szlachta 
 

Polityka rozwoju regionalnego Polski w warunkach in tegracji 
europejskiej 
 
 Tekst ten został poświęcony ewolucji polityki rozwoju regionalnego Polski. 
Szczególną rolę w zmianach polityki regionalnej Polski w ostatnich kilkunastu latach 
odegrała Unia Europejska, określająca standardy tej sfery interwencji publicznej w 
krajach członkowskich w związku z rolą europejskiej polityki spójności i znaczeniem 
funduszy w finansowaniu polityki regionalnej na obszarze Wspólnoty. Standardy Unii 
Europejskiej stały się istotne dla Polski juŜ w latach 90-tych ubiegłego wieku, ze 
względu na programy przedakcesyjne, przygotowujące nasz kraj do członkostwa. 
Polityka regionalna Unii Europejskiej i Polski zmienia się w rytmie związanym z 
wieloletnim programowaniem budŜetu i polityk, obecne rozwiązania dotyczą okresu 
2007-2013. Przed polityką regionalną Polski stoją obecnie nowe wyzwania, 
wynikające zarówno z uwarunkowań krajowych, jak teŜ ze zmian mających miejsce 
we Wspólnocie Europejskiej. Prezentowany tekst zawiera: omówienie doświadczeń 
Polski w sferze polityki regionalnej przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, 
charakterystykę sposobu uprawiania polityki regionalnej w Polsce po 1 maja 2004 
roku, a następnie przewidywane załoŜenia zmian polityki regionalnej Unii Europejskiej 
i Polski po roku 2013. 
 
1. Przedakcesyjne do świadczenia polityki regionalnej w Polsce 
 
 W okresie obowiązywania w Polsce gospodarki centralnie planowanej istotne 
znaczenie miało dąŜenie do uniformizacji regionalnych struktur społeczno-
gospodarczych. Podstawową rolę w tym czasie odgrywały polityki sektorowe, które 
były całkowicie podporządkowane układowi centralnemu. BudŜety województw były 
częścią ogólnego budŜetu państwa, a decyzje dotyczące kierunków wydatków były 
scentralizowane. Obowiązywała doktryna bardziej równomiernego rozmieszczenia sił 
wytwórczych na obszarze kraju. Podstawowym instrumentem polityki państwa były 
inwestycje centralne, podejmowane przede wszystkim w regionach słabiej 
rozwiniętych oraz transfery finansowe na rzecz rozwoju usług publicznych 
świadczonych na obszarach najbiedniejszych.  
 Sytuacja zasadniczo zmieniła się po roku 1989. Instrumentarium stosowane w 
gospodarce centralnie planowanej stało się całkowicie bezuŜyteczne w nowych 
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warunkach ustrojowych. Zdecydowany priorytet w polityce społeczno-gospodarczej 
państwa zyskały kwestie makroekonomiczne, związane z budowaniem podstaw 
gospodarki rynkowej w Polsce. W wyniku transformacji zasadniczo polepszyła się 
pozycja regionów o wielofunkcyjnej strukturze społeczno-gospodarczej, istotnej roli 
sektora usług, dobrze skomunikowanych w relacjach krajowych i międzynarodowych 
oraz koncentrujących znaczący potencjał intelektualny. Traciły regiony zdominowane 
przez preferowane w warunkach gospodarki centralnie planowanej struktury i formy 
działalności gospodarczej, przede wszystkim koncentrujące przemysł wydobywczy i 
militarny oraz państwowe rolnictwo. Na znaczeniu zyskiwały regiony metropolitalne, 
skuteczniej i szybciej dostosowujące się do nowych wyzwań. Polska Zachodnia 
zyskała nowe impulsy rozwojowe, wynikające z bliskości terytorialnej Unii 
Europejskiej. Polska Wschodnia połoŜona peryferyjnie odczuwała konsekwencje 
reorientacji najwaŜniejszych powiązań gospodarczych naszego kraju. Zmiany 
geopolityczne jakie nastąpiły na wszystkich granicach Polski wymuszały szybkie 
dostosowania.  
 Polityka regionalna w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych była początkowo 
pasywna, a w kolejnych latach tego okresu interwencja była ograniczona do łagodzenia 
najbardziej drastycznych konsekwencji transformacji ustrojowej, czego wyrazem była 
przede wszystkim identyfikacja obszarów wysokiego strukturalnego bezrobocia i 
wprowadzenia pakietu instrumentów dotyczących takich obszarów. Funkcjonujący w 
dekadzie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku program pomocowy Unii 
Europejskiej Phare początkowo był takŜe aprzestrzenny, bowiem został zorientowany 
na wsparcie budowania podstaw gospodarki rynkowej. Pierwsze działania dotyczące 
finansowania rozwoju regionalnego w ramach Phare, w postaci programu STRUDER, 
pojawiły się w drugiej połowie lat 90-tych. Stopniowo poszerzano zasięg przestrzenny 
i zakres tematyczny interwencji. 
 Na początku lat dziewięćdziesiątych zostały w Polsce powołane samorządy 
terytorialne na poziomie lokalnym - miast i gmin. W roku 1998 zrealizowano w Polsce 
drugi etap reformy terytorialnej państwa, w wyniku której od pierwszego stycznia 1999 
roku powołano szesnaście duŜych województw oraz kreowano samorząd terytorialny 
na poziomie wojewódzkim, wyposaŜony w nowy instrument - budŜet województwa. 
Dzięki temu stało się moŜliwe prowadzenie w Polsce nowoczesnej polityki regionalnej 
w obydwu podstawowych wymiarach: interregionalnym - rządu wobec regionów oraz 
polityki wewnątrzregionalnej - władz samorządowych w odniesieniu do swoich 
województw. W roku 2000 przyjęto w Polsce pierwszą ustawę nowej generacji, o 
zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Wprowadziła ona jako podstawowy 
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instrument tej polityki kontrakty regionalne, będące umowami pomiędzy rządem a 
samorządami województw. W związku z wejściem w nowy okres programowania 
polityk i budŜetu, dotyczący lat 2000-2006, Unia Europejska rozszerzyła od roku 2000 
instrumenty polityki rozwojowej w krajach kandydackich o dwa nowe obok Phare 
programy przedakcesyjne - ISPA i SAPARD. Jednym z priorytetów tych programów 
było zbudowanie w Polsce nowoczesnego modelu polityki regionalnej właściwej 
państwom gospodarki rynkowej. Warunkiem uruchomienia tych trzech funduszy 
przedakcesyjnych było przygotowanie przez Polskę dokumentów programowych 
nowej generacji: Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego173.  
  W sumie moŜna stwierdzić, Ŝe w okresie tym polityka regionalna nie odgrywała w 
Polsce istotnej roli, dysponowała niewielkimi środkami, a czasami była traktowana 
jako zbędny element działalności interwencyjnej państwa, a dokonywane w niej 
zmiany i modyfikacje wynikały z inspiracji Unii Europejskiej. Istotne znaczenie miało 
stopniowe budowanie potencjału instytucjonalnego dla prowadzenia tej polityki na 
poziomie centralnym oraz regionalnym.  
 
2. Unijne uwarunkowania polityki regionalnej Polski  w warunkach 

członkostwa 
 
 Podstawową przyczyną zainteresowania polityką rozwoju regionalnego we 
Wspólnocie Europejskiej były zróŜnicowania regionalne oraz ich negatywne 
konsekwencje występujące na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, społecznej 
i kulturowej. Wyrazem tego poczucia odpowiedzialności było przyjęcie w roku 1957 
w preambule do Traktatu Rzymskiego następującego zapisu: „Państwa członkowskie 
pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek i zabezpieczenia ich harmonijnego 
rozwoju przez redukowanie zróŜnicowań istniejących między regionami oraz 
łagodzenie zacofania regionów mniej uprzywilejowanych”. Powodowało to 
wprowadzanie kolejnych funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa - Sekcja 
Orientacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz powołanie w ramach 
Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej REGIO zajmującej się kwestiami rozwoju 
regionalnego Wspólnoty Europejskiej. Jednak skala środków alokowanych na 

                                                 
173 J. Szlachta, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 191, 
PWN,Warszawa 2000. 
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prowadzenie tej polityki w ramach budŜetu Wspólnoty pozostała ograniczona do kilku 
procent.  
 Znacznie bardziej konkretny zapis dotyczący polityki regionalnej został przyjęty w 
roku 1988 w Jednolitym Akcie Europejskim, będącym podstawą wdroŜenia Unii 
gospodarczej i walutowej. Artykuł 130A zawiera następujący zapis „W celu 
promowania ogólnego harmonijnego rozwoju Wspólnota powinna rozwinąć akcje 
prowadzące do wzmocnienia swojej ekonomicznej i społecznej spójności. W 
szczególności Wspólnota powinna działać na rzecz redukcji zróŜnicowań między 
róŜnymi regionami i ograniczenia zacofania słabiej uprzywilejowanych regionów”.  
 Te zapisy traktatowe pozwoliły wdroŜyć wypracowany w roku 1988 pakiet Delorsa, 
którego jednym z kluczowych elementów było zasadnicze zwiększenie skali środków 
przeznaczanych z budŜetu Wspólnoty na wspieranie rozwoju regionalnego z około 5% 
do ponad 30% oraz wieloletnie programowanie tych wydatków, kolejne takie okresy 
dotyczyły lat 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006 oraz 2007-2013. Podstawą ich 
uruchamiania stały się dokumenty programowe przygotowywane przez poszczególne 
kraje - Narodowe Plany Rozwoju. Na tej podstawie Komisja Europejska i rząd kraju 
beneficjenta negocjowały dokument programowy - Podstawy Wsparcia Wspólnoty 
oraz programy operacyjne. Finansowanie tej polityki odbywało się za pomocą czterech 
funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Instrumentu Finansowego Ukierunkowania 
Rybołówstwa oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa - Sekcja 
Orientacji, uzupełnionymi następnie Funduszem Spójności. Średnioroczny pułap 
transferów na rzecz poszczególnych krajów beneficjentów określono na poziomie 4% 
ich produktu krajowego brutto (PKB), co oznacza, Ŝe w biedniejszych krajach 
Wspólnoty około 50% publicznych środków rozwojowych (na poziomie krajowym i 
regionalnym), pochodzi z Unii Europejskiej. Jako podstawowy poziom identyfikacji 
obszarów problemowych określono regiony typu NUTS 2, czyli jednostki terytorialne 
odpowiadające szesnastu polskim województwom174. Podstawową kategorią 

                                                 
174 NUTS - Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Nomenklatura jednostek statystyki 
terytorialnej), uniwersalna regionalizacja obowiązująca w Unii Europejskiej. Wszystkie kraje 
Wspólnoty są zregionalizowane w ten sposób. Istnieje pięć poziomów, najniŜsze mają charakter 
lokalny (LAU - Local Administration Units). Dla europejskiej polityki regionalnej istotne 
znaczenie mają poziomy NUTS 2 oraz NUTS 3. W Polsce na poziomie NUTS 2 
odpowiadającym naszym województwom istnieje 16 jednostek terytorialnych. NUTS 3 to 
podregiony, składające się z grup powiatów do końca ubiegłego roku istniało 45 jednostek 
terytorialnych. W roku 2007 dokonano powiększenia tego zbioru do 65 jednostek 
terytorialnych. Ich kształt przestrzenny po tej zmianie uniemoŜliwia im stanie się podmiotami 
polityki regionalnej.  
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interwencji stały się Cele (Objectives). Ponad 70% środków Wspólnoty 
uruchamianych w ramach tej polityki zostało przeznaczone dla regionów Celu 1 
cechujących się niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli takich w 
których produkt krajowy brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie 
przekracza 75% średniej Unii Europejskiej.  
 NajwaŜniejsza w ostatnich latach zmiana europejskiego modelu polityk Wspólnoty 
wynika z przyjęcia w roku 2000 na Szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie nowej 
strategii, która została uzupełniona w roku 2001 na Szczycie Unii Europejskiej w 
Goeteborgu. Zakłada ona przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej 
konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką, zdolną do trwałego i 
zrównowaŜonego rozwoju, tworzącą większą liczbę trwałych miejsc pracy oraz 
charakteryzującą się większą spójnością społeczną. Miała ona stać się zdolna do 
konkurowania z gospodarką Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dogonienie USA w 
sferze badań i rozwoju miało nastąpić w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Strategia z 
Lizbony i Goeteborga obejmuje trzy filary: społeczny, ekonomiczny i ekologiczny. 
Realizacji Strategii i Lizbony i Goeteborga mają słuŜyć: (1) szybkie przechodzenie do 
gospodarki opartej na wiedzy; (2) Liberalizacja i integracja tych rynków których 
wspólny rynek de facto nie objął; (3) Rozwój przedsiębiorczości; (4) Wzrost 
zatrudnienia i zmiana modelu społecznego oraz (5) Dbałość o trwałe fundamenty 
rozwoju i środowisko przyrodnicze. 
 W roku 2005 dokonano oceny zaawansowania procesu wdraŜania Strategii 
Lizbońskiej. Wnioski były niestety mało optymistyczne, bowiem dystans w zakresie 
rozwijania gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego, 
informacyjnych i komunikacyjnych technologii oraz modelu rozwojowego regionów 
samouczących się (learning regions) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią 
Europejską nie zmniejsza się. Nie jest to jednak spowodowane tym, iŜ Strategia 
Lizbońska była nietrafna w swoich rekomendacjach, ale wynika z nieskuteczności 
procesu wdraŜania rzeczonej strategii. Dlatego Komisja Europejska przygotowała 
dokument Odnowiona Strategia Lizbońska (OSL)175.  
 Zdecydowano takŜe, Ŝe w kolejnym okresie programowania, obejmującym lata 
2007-2013, wszystkie polityki Wspólnoty, w tym takŜe polityka spójności, zostaną 
podporządkowane przyjętej przez Wspólnotę w 2005 roku OSL. Istotne jest takŜe 
odniesienie polityki spójności do strategicznych wytycznych wspólnotowych 
wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, czego wyrazem jest znaczenie 

                                                 
175 Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii 
lizbońskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005)24 końcowy, Bruksela 2.2.2005 r. 
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Krajowych Programów Reform176. Dokumenty te mają kilkuletni horyzont czasowy, 
ostatnie dotyczą lat 2005-2008. Oznacza to priorytet dla wzrostu poziomu 
konkurencyjności całej Wspólnoty, jej państw członkowskich oraz poszczególnych 
regionów Unii Europejskiej. Podstawowym wskaźnikiem konkurencyjności jest 
wielkość produktu krajowego brutto na mieszkańca, jednak takŜe inne czynniki 
wpływające na sukces ekonomiczny powinny być brane pod uwagę takie jak: 
techniczna i społeczna infrastruktura, dostępność lokalizacyjna, jakość siły roboczej, 
pozytywne uwarunkowania dla innowacji, efektywność administracji i instytucji 
publicznych. W przypadku regionów o niskim poziomie rozwoju społeczno-
gospodarczego podstawowe znaczenie ma: modernizacja infrastruktury oraz wsparcie 
rozwoju transeuropejskich sieci infrastrukturalnych, kreowanie sprzyjającego 
środowiska biznesowego, zasadnicza poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego 
oraz stymulowanie rozwoju sektora przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim 
podmiotów małych i średnich. Tak więc najwaŜniejsze kierunki wydatków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności powinny zostać przeorientowane w kierunku 
skutecznej realizacji strategii z Lizbony i Goeteborga. Oznacza to, Ŝe europejska 
polityka rozwoju regionalnego, w znacznie mniejszym niŜ dotąd stopniu, jest 
zorientowana na tradycyjne działania wyrównawcze, natomiast słuŜy przede 
wszystkim budowaniu siły konkurencyjnej regionów i wykorzystaniu ich endo-
genicznego potencjału.  
 Bardzo wysoka ranga polityki spójności została potwierdzona w Traktacie 
Reformującym, podpisanym przez wszystkie kraje Wspólnoty 13 grudnia 2007 roku w 
Lizbonie, który wejdzie w Ŝycie po ratyfikacji przez 27 państw członkowskich. 
W artykule 3 tego traktatu znalazł się zapis, iŜ: „Unia wspiera spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi”. Utrwala 
to pozycję polityki spójności jako podstawowej polityki Wspólnoty Europejskiej.  
 
3. Polityka regionalna Polski po 1 maja 2004 roku 
 
 Po przystąpieniu Polski do Wspólnot Europejskich stały się dostępne moŜliwości 
i fundusze wynikające z europejskiej polityki spójności, pod warunkiem dostosowania 
polityki rozwojowej i regionalnej do modelu wynikającego z rozwiązań stosowanych 
w Unii Europejskiej. Cała Polska stała się obszarem Celu 1, dotyczącego regionów 

                                                 
176 Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008. 
Dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 
2005r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 



154 

o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego w Polsce przygotowano 
niezbędne dokumenty programowe na lata 2004-2006: Narodowy Plan Rozwoju, 
Podstawy Wsparcia Wspólnoty oraz sześć programów operacyjnych, a Sejm przyjął w 
roku 2004 niezbędne regulacje prawne, w tym Ustawę o Narodowym Planie 
Rozwoju177.  
 Polska w latach 2004-2006 otrzymała w ramach czterech funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności około 12,8 mld euro (w cenach stałych z 2004 roku). Jednym z 
programów Operacyjnych był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 finansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego178. Był on zarządzany 
centralnie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Alokacja na ten 
program wynosiła około 3,0 mld euro (w cenach stałych z 2004 roku), czyli około 23,3 
% środków funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych dla naszego kraju. Program 
ten zawierał szesnaście segmentów regionalnych, zarządzanych przez samorządy 
poszczególnych województw. Alokacje dla poszczególnych województw wynikały z 
algorytmu, który uwzględniał w 80 procentach wielkość ludności, w 10 procentach 
niski PKB na mieszkańca (beneficjentami pięć najbiedniejszych województw Polski 
Wschodniej w proporcji do liczby ich ludności) oraz w 10 procentach wysokie 
bezrobocie (w proporcji do udziału ludności powiatów o bezrobociu przekraczającym 
150% średniej krajowej). Struktura rzeczowa programowanych wydatków była taka 
sama we wszystkich województwach, niezaleŜnie od odmienności ich struktur 
społeczno-gospodarczych.  
 Istotne zmiany nastąpiły od 1 stycznia 2007 roku, w związku z wejściem w nowy 
okres programowania polityk i budŜetu w Unii Europejskiej179. Zmodyfikowane 
zostały Cele tej polityki, a dla Polski najwaŜniejsze jest iŜ na Cel konwergencja 
zorientowany przede wszystkim na regiony biedne, o produkcie krajowym brutto na 
mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie przekraczającym 75% średniej Unii 

                                                 
177 J. Szlachta, Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne, 
„Gospodarka Narodowa” 2003, Nr 7-8; Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 oraz Podstawy 
Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004-2006. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków 
sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg, 2003. 
178 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik z dnia 26 lipca 2004r.  
179 Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport 
na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg 2004 
oraz Cohesion Policy 2007-2013. Commentaries and Official Texts, European Union. Regional 
Policy, Brussels 2007.  
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Europejskiej przeznaczono około 81,5% środków Wspólnoty. Dodatkowo dostępne dla 
Polski stały się środki w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna. 
Zasadniczo został zmodyfikowany system programowania funduszy. Dokumentem 
rozpoczynającym procedurę programowania stały się Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty dotyczące spójności, przygotowywane przez Komisję Europejską, 
a następnie akceptowane przez Parlament Europejski180. Zawierają on wytyczne 
(priorytety) europejskiej polityki spójności. Na tej podstawie wszystkie kraje 
członkowskie opracowały Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia181. Są one 
wdraŜane za pomocą programów operacyjnych: sektorowych, regionalnych, 
makroregionalnych oraz pomocy technicznej. Przyjęto nowe załoŜenie 
jednofunduszowości, polegające na tym, iŜ program operacyjny moŜe być finansowany 
wyłącznie z jednego funduszu strukturalnego. UniemoŜliwia to budowanie 
regionalnych programów operacyjnych zasilanych równocześnie środkami 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Poza nową politykę spójności przesunięto dwa fundusze strukturalne, 
dotyczące obszarów wiejskich oraz rybołówstwa, co stanowi kolejną komplikację dla 
utrzymania kompleksowości polityki rozwoju regionalnego, ze względu na tendencję 
do budowania w ślad za rozwiązaniami Unii Europejskiej dwu róŜnych polityk 
rozwoju: regionalnej i obszarów wiejskich. Dodatkowym problemem jest to, iŜ 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich jest w Polsce wdraŜany w 
sposób scentralizowany. Zintegrowano programowanie funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności. 
 Transfery na rzecz Polski w latach 2007-2013 w ramach nowej polityki spójności 
obejmującej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny i Fundusz Spójności sięgną, w cenach stałych z 2004 roku, 59,5 mld euro, a 
w cenach bieŜących około 67,3 mld euro. Jeśli uwzględnimy dwa fundusze, jakie 
zostały przesunięte do polityk sektorowych - Europejski Fundusz Rolny Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Rybacki, to wielkość tę powinniśmy 
zwiększyć odpowiednio o około 13,2 mld euro i o około 0,7 mld euro (obydwie 
wielkości w cenach bieŜących). Oznacza to, iŜ jest to największy pakiet pomocowy w 

                                                 
180 Polityka spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne 
wytyczne wspólnotowe, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 05.07.2005r., COM 
(2005)0299. 
181 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie. Dokument zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 
maja 2007 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007. 
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historii Unii Europejskiej, a średnioroczne transfery w ramach tych pięciu funduszy 
stanowią niemal 4 % PKB naszego kraju.  
 Polska zdecydowała się na bardzo daleko idącą decentralizację modelu wdraŜania 
europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Samorządy województw będą 
zarządzały szesnastoma regionalnymi programami operacyjnymi finansowanymi z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach sektorowego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
większość priorytetów i środków będzie zarządzania na poziomie regionalnym182. Ze 
względu na natęŜenie problemów strukturalnych w Polsce Wschodniej (pięć 
najbiedniejszych województw: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie 
oraz Warmińsko-Mazurskie) zdecydowano takŜe o uruchomieniu specjalnego 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Szesnaście wojewódzkich 
programów operacyjnych to około 24,6% całej alokacji dla Polski, regionalnie 
zarządzany segment PO Kapitał Ludzki to kolejne około 8,9%, a Program Operacyjny 
Rozwój Polski Wschodniej to około 3,4%. Wreszcie około 1,9 % alokacji to rezerwa 
wykonania, której część moŜe zostać przeznaczona w przyszłości na programy 
regionalne. Wymiar regionalny mają takŜe Programy Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, stanowiące około 1,1% alokacji. Oznacza to, Ŝe Polska dokonała 
głębszej i dalej idącej decentralizacji funduszy strukturalnych niŜ jakikolwiek inny kraj 
członkowski Unii Europejskiej. Algorytm podziału funduszy pomiędzy województwa 
w ramach segmentu regionalnego pozostał taki sam jak w latach 2004-2006. Oznaczało 
to, iŜ alokacja funduszy strukturalnych na obywatela Polski w zaleŜności od miejsca 
zamieszkania róŜnicowała się jak 2 do 1, pomiędzy województwem Warmińsko-
Mazurskim a Mazowieckim.  
 Syntetyczna ocena aktualnie obowiązującego sposobu uprawiania polityki 
regionalnej wskazuje na bardzo niespójny model jej prowadzenia w naszym kraju. 
NajwaŜniejsze jej charakterystyki, które wpływają obecnie na politykę rozwojową 
i regionalną w Polsce, są następujące: 
1. Ma obydwa kluczowe wymiary - intraregionalny i interregionalny. Aby moŜna było 
mówić o dojrzałym modelu tej polityki niezbędne jest, aby rząd uprawiał politykę 
wobec regionów kraju, a władze regionalne prowadziły taką politykę w ramach 
poszczególnych województw. Pierwszy wymiar jest spełniony, bowiem polityka 
regionalna jest jednym z wydzielonych działów administracji publicznej, a wyrazem 
jej znaczenia stało się powołanie w 2005 roku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Jednak wskazuje się, Ŝe pozostaje ona niejako w zawieszeniu, ograniczając się do 
                                                 
182 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.  
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interwencji państwa w Polsce Wschodniej, a podstawowa część ewentualnego 
oddziaływania rządu w układach regionalnych pozostaje niemal wyłączną kompetencją 
polityk sektorowych. Dzięki zmianom ustrojowym, wprowadzonym w naszym kraju 
od 1 stycznia 1999 roku, moŜna jednak mówić o zaistnieniu niezbędnych warunków 
brzegowych dla prowadzenia drugiej z tych polityk (intraregionalnej), bowiem 
powołane zostały duŜe województwa, posiadające wybieralne ciała przedstawicielskie 
oraz budŜety na realizację działań rozwojowych.  
2. Posługuje się zestawem bardzo zróŜnicowanych co do jakości dokumentów 
strategicznych. Na poziomie krajowym problematyka rozwoju regionalnego została 
ujęta w Strategii Rozwoju Kraju do roku 2015183. Dokument ten wymaga krytycznej 
oceny, bowiem ma zbyt krótki horyzont czasowy, a równocześnie jest wtórny w 
stosunku do przygotowanych na potrzeby Unii Europejskiej Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia184. Brak jest specjalnego strategicznego studium 
dotyczącego polityki regionalnej państwa typu Narodowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego. Tradycyjna polityka interregionalna (rządu wobec regionów) została 
praktycznie ograniczona wyłącznie do Polski Wschodniej. Na poziomie regionalnym 
zostały przygotowane przez samorządy szesnastu województw dwie generacji strategii 
regionalnych: pierwsza - bezpośrednio po powołaniu nowych duŜych województw na 
przełomie wieków, druga w latach 2005-2006 w związku z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej i przygotowaniem do programowania rozwoju województw na lata 2007-
2013185. Są one oceniane bardzo krytycznie ze względu na niejednolitą metodologię, 
bardzo róŜny zakres rzeczowy oraz zróŜnicowany horyzont czasowy. Na poziomie 
makroregionalnym w latach 2006-2008 została przygotowana Strategia Rozwoju 
Polski Wschodniej do roku 2020.  
3. Podstawy prawne polityki regionalnej są w Polsce wyjątkowo wątłe. Po zmianach 
ustrojowych wprowadzonych od 1 stycznia 1999 roku mieliśmy do czynienia z trzema 
regulacjami: (1) Ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z 2000 roku, 
obowiązującą w latach 2000-2004, (2) Ustawą o Narodowym Planie Rozwoju z 2004 
roku, która zastąpiła poprzednią ustawę w latach 2004-2006 oraz (3) Ustawą o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju z grudnia 2006 roku, znowelizowaną w lipcu 

                                                 
183 Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.  
184 J. Szlachta, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego op.cit. 
185 J. Hausner (red.), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów 
województwa, Ministerstwo Gospodarki i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999 oraz Klasik A., Strategie 
regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w Ŝycie, Akademia Ekonomiczna im. 
K.Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.  
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2007 roku, która obecnie obowiązuje186. Ta ostatnia regulacja prawna ma być zgodnie z 
zapowiedziami rządu po raz kolejny nowelizowana, ze względu na fakt, iŜ wykazuje 
szereg strukturalnych słabości. Dotyczą one takŜe wymiaru regionalnego tej ustawy, 
który został całkowicie podporządkowany ogólnej polityce rozwojowej kraju. 
Charakterystyczny jest fakt, Ŝe podstawy prawne polityki rozwojowej i regionalnej w 
Polsce zmieniają się początkowo w rytm zmian statusu naszego kraju w Unii 
Europejskiej, a następnie polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnych 
wieloletnich okresach programowania. Wyrazem tego jest zapis w ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, iŜ nie dotyczy ona finansowania rozwoju obszarów 
wiejskich uruchamianego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
4. Dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej następuje stopniowe 
przesunięcie w kompetencjach i środkach na rzecz polityki intraregionalnej. W latach 
2004-2006 podstawowym instrumentem był Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego, który składał się z szesnastu segmentów wojewódzkich 
zarządzany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W latach 2007-
2013 w oparciu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest wdraŜane szesnaście 
wojewódzkich programów operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw. 
TakŜe większość priorytetów sektorowego programu operacyjnego Kapitał Ludzki 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzane na poziomie 
regionalnym. Jeśli oceniamy strukturę alokacji funduszy Unii Europejskiej w Polsce, 
to w latach 2004-2006 segment regionalny koncentrował około 22% środków 
przeznaczonych dla naszego kraju, natomiast w latach 2007-2013 udział ten zwiększył 
się do około 36% (bez programu operacyjnego rozwój Polski Wschodniej). 
5. Polityka ta jest całkowicie podporządkowana europejskiej polityce spójności, 
bowiem procedury i podstawowa część środków pochodzi z Unii Europejskiej. Istotne 
jest, iŜ umoŜliwia to transfer nowoczesnego europejskiego know-how w zakresie: 
programowania, zarządzania, finansowania, monitoringu, ewaluacji, wyboru 
projektów. Zmiany w paradygmacie europejskiej polityki spójności powodują 
ewolucję w polityce regionalnej Polski. W nowym okresie programowania 2007-2013 
wszystkie polityki Wspólnoty zostały podporządkowane Odnowionej Strategii 
Lizbońskiej. Dlatego takŜe polityka regionalna Unii Europejskiej w Polsce jest w coraz 
mniejszym stopniu tradycyjną polityką wyrównawczą, a w coraz większym stopniu 

                                                 
186 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dziennik Ustaw z 
dnia 11 grudnia 2006r., Nr 227, poz. 1658, wraz ze zmianami wchodzącymi w Ŝycie 
18.8.2007r., Dziennik Ustaw 2007, Nr 140, poz. 984. 
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polityką nastawioną na budowanie siły konkurencyjnej regionów. Oznacza to, Ŝe 
pomimo tego, Ŝe w ramach całej Unii Europejskiej zróŜnicowania regionalne 
zmniejszają się, to polityka ta jest w ostatnich latach nieskuteczna w zakresie 
redukowania zróŜnicowań zarówno w układzie województw (regionalnym) jak teŜ i w 
przekroju wewnątrz regionalnym. Wskutek bezmyślnego powielania w Polsce 
rozwiązań Unii Europejskiej od roku 2007 jest ona polityką dualną - ogólną polityką 
regionalną i rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz rozwoju obszarów wiejskich. 
6. W Polsce polityka regionalna jest segmentem polityki rozwojowej kraju, kierującej 
się przede wszystkim przesłankami krajowymi, razi brak specjalnego dokumentu 
krajowego w tym zakresie. W polityce regionalnej Polski niewiele się eksperymentuje, 
jeśli to wyłącznie dzięki europejskiej polityce spójności, a jednym z niewielu 
przypadków jest podjęcie polityki rozwojowej w układzie makroregionalnym w 
odniesieniu do Polski Wschodniej. 
7. Polityka ta jest bardzo skomplikowana w warstwie operacyjnej dla samorządów 
województw, bowiem tylko część środków jest bezpośrednio zarządzana na poziomie 
regionalnym, w dwu reŜimach - wojewódzkiego programu operacyjnego oraz 
regionalnego segmentu programu operacyjnego kapitał ludzki. Dodatkowo region 
moŜe ubiegać się o środki dostępne w ramach sektorowych programów operacyjnych 
oraz w przypadku pięciu województw Polski Wschodniej o alokacje w ramach 
programu makroregionalnego. W zaleŜności od połoŜenia geograficznego w 
poszczególnych województwach są takŜe dostępne środki na rozwijanie współpracy 
transgranicznej z krajami sąsiadującymi z Polską oraz na współpracę w ramach państw 
Morza Bałtyckiego. Poza polityką spójności pozostają alokacje w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej przeznaczone na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Są one 
zarządzane przez filie instytucji centralnych (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa). Środki Europejskiego Funduszu Rybackiego są dostępne przede 
wszystkim w trzech nadmorskich województwach. Dodatkowym utrudnieniem jest 
słabość budŜetów wojewódzkich, co utrudnia samorządom województw pełnienie 
aktywnej roli w montaŜu finansowym środków Unii Europejskiej. W sumie diagnoza 
ta jednoznacznie wskazuje na słabości polityki regionalnej uprawianej w naszym kraju 
i na pilną potrzebę opracowania zmodyfikowanych załoŜeń, a następnie wdroŜenia 
nowej generacji polityki rozwoju regionalnego. 
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4. Przyszła polityka regionalna Unii Europejskiej i  Polski  
  
 Wieloletnie programowanie polityk i budŜetu Wspólnoty oznacza, Ŝe kolejny okres 
będzie najprawdopodobniej dotyczył lat 2014-2020, a musi to być okres przynajmniej 
pięcioletni, rozpoczynający się od roku 2014. JuŜ obecnie toczy się w Europie 
intensywna dyskusja na temat podstaw i zasad przyszłej polityki regionalnej Unii 
Europejskiej. W komunikacie Komisji Europejskiej do czwartego raportu kohezyjnego, 
jaki ukazał się w czerwcu 2007 roku, sformułowane zostały pytania, które będą w 
nadchodzących latach podstawą dialogu na ten temat187. Są one następujące: 
1. Jakie wnioski moŜna wyciągnąć z przygotowań programów na lata 2007-2013? W 
jakim stopniu przystosowano politykę spójności do nowych wyzwań, z którymi 
europejskie regiony będą musiały zmierzyć się w nadchodzących latach? Na przykład: 
1.1. W jaki sposób regiony mają reagować na presję restrukturyzacyjną wywieraną 
przez dynamiczną konkurencję w sektorach o niskim i średnim zaawansowaniu 
technologicznym? 
1.2. ZwaŜywszy na duŜe rozbieŜności regionalne w zakresie liczby urodzeń, 
śmiertelności i przepływów migracyjnych, jaką rolę w obliczu zmian demograficznych 
ma do odegrania polityka spójności? 
1.3. W jakim zakresie zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie dla polityki spójności? 
2. W jaki sposób w tym nowym kontekście polityka spójności moŜe lepiej posłuŜyć 
wypracowaniu zintegrowanego i bardziej elastycznego podejścia do rozwoju i wzrostu 
gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy? 
2.1. W jaki sposób polityka spójności moŜe w większym stopniu przyczyniać się do 
harmonijnego, zrównowaŜonego i trwałego rozwoju, zwaŜywszy na róŜnorodność 
terytorialną UE, od obszarów mniej uprzywilejowanych, wysp, obszarów wiejskich i 
nadmorskich, po miasta, podupadające regiony przemysłowe i inne obszary o 
szczególnych warunkach geograficznych?  
2.2. Jakie znaczenie mają wyzwania wskazane w raporcie kohezyjnym dla czynników 
o podstawowym znaczeniu dla spójności społecznej, takich jak integracja społeczna i 
szanse dla wszystkich? Czy konieczne są dalsze wysiłki by przewidzieć i 
zrównowaŜyć skutki tych zjawisk? 
2.3. Jakie umiejętności zawodowe będą w przyszłości kluczowe dla obywateli Unii 
Europejskiej by mogli sprostać nowym wyzwaniom? 

                                                 
187 Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, 
European Union, Regional Policy, Brussels 2007. 
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2.4. Jakie są najwaŜniejsze kompetencje, które naleŜy rozwinąć na poziomie 
regionalnym, by regiony stały się konkurencyjne na rynku światowym?  
3. W nawiązaniu do powyŜszych zagadnień, jak naleŜy ocenić system zarządzania 
polityką spójności na lata 2007-2013? 
3.1. Mając na uwadze potrzebę sprawnego zarządzania programami polityki spójności, 
jaki jest optymalny podział zadań pomiędzy Wspólnotę, państwa członkowskie i 
regiony w ramach rządzenia wieloszczeblowego? 
3.2. W jaki sposób moŜna zwiększyć skuteczność polityki spójności we wspieraniu 
polityki publicznej państw członkowskich i regionów? Jakie mechanizmy wykonawcze 
mogłyby w większym stopniu zorientować politykę spójności na osiąganie wyników i 
uczynić ją bardziej przystępną dla jej adresatów? 
3.3. W jaki sposób moŜna wzmocnić związki polityki spójności z innymi politykami 
krajowymi i wspólnotowymi, by zwielokrotnić i poprawić efekty synergii i 
komplementarności? 
3.4. Jakie są nowe moŜliwości współpracy międzyregionalnej, zarówno w ramach UE, 
jak i poza nią? 
 Pytania te mają róŜny charakter oraz poziom szczegółowości, co oczywiście 
utrudnia systematyczną dyskusję na ten temat.  
 W komunikacie wyróŜnia się takŜe cztery procesy, jakie będą miały kluczowe 
znaczenie dla sytuacji państw i regionów europejskich w nadchodzących dekadach. Są 
to: (1) konsekwencje globalizacji, (2) skutki społeczno-ekonomiczne ocieplania się 
klimatu, (3) skutki niekorzystnego przebiegu procesów demograficznych w Unii 
Europejskiej oraz (4) oddziaływania rosnących cen energii na procesy społeczno-
ekonomiczne. Wydaje się, Ŝe Polska i jej regiony będą dotknięte niekorzystnymi 
konsekwencjami tych procesów w stopniu większym niŜ przeciętny w całej Unii 
Europejskiej. W przypadku globalizacji konkurencja ze strony silnych regionów Chin, 
Indii, Brazylii i innych szybko rozwijających się państw świata dotyczy przede 
wszystkim słabszych regionów Wspólnoty, wytwarzających produkty mniej 
zaawansowane technologicznie oraz bardziej pracochłonne. Procesy klimatyczne mają 
prawdopodobnie dwukierunkowy wpływ na pozycję polskich regionów. Z jednej 
strony wzrost średnich temperatur w Europie będzie korzystny dla rozwoju w Polsce 
turystyki oraz rolnictwa, z drugiej jednak strony wzrost poziomu wód zagrozi 
obszarom nadmorskim, a większa częstotliwość pojawiania się pogodowych zjawisk 
ekstremalnych będzie powodowała dodatkowe koszty zabezpieczeń i likwidacji szkód. 
Procesy demograficzne przebiegają obecnie w Polsce bardzo niekorzystnie, co 
oznacza, iŜ za kilkanaście lat odczujemy ich negatywne konsekwencje w postaci 
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zasadniczego postarzania się ludności i niedostatków siły roboczej. Dlatego, 
niezaleŜnie od skali emigracji z Polski, będziemy skazani na stymulowanie 
intensywnej imigracji do naszego kraju spoza Unii Europejskiej, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. W warunkach zmniejszającej się liczby ludności moŜliwości 
świadczenia szeregu usług publicznych w rozproszonym układzie osadniczym będą 
utrudnione i bardzo kosztowne. Wreszcie w przypadku źródeł energii odnawialnej 
Polska znajduje się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji w porównaniu z większością 
państw Unii Europejskiej. Wzrost cen energii będzie najwyŜszy w słabych i 
peryferyjnych regionach Wspólnoty, co szczególnie silnie dotknie regiony naszego 
kraju. Dlatego naleŜy przyjąć, Ŝe wynikające z nowych zjawisk warunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionów Polski w nadchodzących latach będą zasadniczo 
lub umiarkowanie niekorzystne.  
 W najbliŜszych kilkunastu miesiącach będą się pojawiały pozycje negocjacyjne 
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej188. Szczególnym 
zagroŜeniem dla Polski jest pozycja niektórych płatników netto do budŜetu Wspólnoty, 
którzy chcieliby zasadniczo ograniczyć wielkość budŜetu Wspólnoty, oczywiście 
przede wszystkim kosztem Wspólnej Polityki Rolnej, a w drugiej kolejności 
europejskiej polityki spójności. Na tym tle wszelkie nieprawidłowości wdraŜania 
funduszy i europejskiej polityki regionalnej w Polsce będą szeroko eksponowane. 
Dlatego szczególne znaczenie ma skuteczne wdraŜanie funduszy w latach 2007-2013. 
Rozwijania wymaga modelowanie makroekonomiczne, w tym przede wszystkim za 
pomocą modelu HERMIN, dokumentujące wpływ funduszy na wzrost PKB i 
zmniejszenie bezrobocia oraz efekty mnoŜnikowe europejskiej polityki spójności189. 
 Na tym tle rysują się najwaŜniejsze przesłanki kształtowania przyszłego modelu 
polityki regionalnej Polski. Są one następujące: 
1. Niezbędne jest wykorzystanie faktu wprowadzenia za pomocą funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej modelu polityki rozwojowej w Polsce o znaczącym 
poziomie decentralizacji. NaleŜy zaproponować w jaki sposób moŜemy utrwalić ten 
model po roku 2013, wzmacniając i utrwalając segment regionalny tej polityki. 
2. NaleŜy określić załoŜenia dotyczące docelowego ukształtowania relacji admi-
nistracja rządowa w terenie - samorząd województwa. Aktualne rozwiązania prowadzą 
czasami do ostrych sporów kompetencyjnych, niepotrzebnego duplikowania działań 

                                                 
188 J.Szlachta, J.Zaleski, Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, 
„Gospodarka Narodowa” 2008, Nr 3. 
189 J. Bradley, J. Zaleski, Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 na 
gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, „Gospodarka Narodowa” 2003, Nr 7-8. 
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oraz polityzacji procesu decyzyjnego. Generalnie tendencja przesunięcia 
odpowiedzialności za rozwój regionalny województwa od wojewody do zarządu 
województwa jest bezdyskusyjna.  
3. Niezbędne jest określenie moŜliwości i warunków prowadzenia polityki regionalnej 
w innych układach terytorialnych niŜ wojewódzki, takich jak makroregiony, obszary 
metropolitalne, subregiony oraz obszary międzywojewódzkie o wspólnych problemach 
rozwojowych. Dotychczasowe rozwiązania nie sprzyjają porozumieniom pomiędzy 
róŜnymi samorządami, co bardzo utrudnia skuteczne podejmowanie takich problemów.  
4. Niezbędne jest zasadnicze poszerzenie palety dostępnych instrumentów polityki 
regionalnej w Polsce. Dotyczy to w szczególności tworzenia róŜnego rodzaju funduszy 
i instytucji wspierania rozwoju regionalnego oraz poszerzenia moŜliwości tworzenia 
róŜnych sieci, partnerstw oraz paktów na rzecz rozwoju. 
5. Trzeba wyeliminować niespójności dotyczące: (1) modelu, (2) instrumentów oraz 
(3) koordynacji procesów rozwoju w zakresie kształtowania poszczególnych 
segmentów polityki rozwoju regionalnego w Polsce w układzie polityki 
interregionalnej i intraregionalnej.  
6. Niezbędne jest rozwijanie warsztatu naukowego umoŜliwiającego rzetelną ocenę 
efektów polityki regionalnej w wymiarze interregionalnym i intraregionalnym oraz 
określenie na tej podstawie kierunków korekty modelu polityki regionalnej w Polsce. 
SłuŜyć temu powinno modelowanie makroekonomiczne na poziomie krajowym i 
wojewódzkim, między innymi przy uŜyciu modelu HERMIN. Istotne jest takŜe 
wdroŜenie ewaluacji jako instrumentu słuŜącego ocenie a następnie modyfikacji 
polityk publicznych (w tym ich wymiaru regionalnego), polityki regionalnej państwa 
oraz polityk rozwojowych prowadzonych w poszczególnych regionach. 
7. Słabości aktualnych podstaw prawnych polityki rozwoju regionalnego w Polsce, 
zarówno dotyczące zarówno polityki interregionalnej jak teŜ intraregionalnej 
wymagają zasadniczej sanacji, czego elementem powinna być teŜ przebudowa systemu 
instytucjonalnego tej polityki. Trzeba zdefiniować filozoficzne załoŜenia sposobu 
regulacji problematyki rozwoju regionalnego, a następnie wprowadzić pakiet 
niezbędnych zmian legislacyjnych. Ich złoŜoność wynika z faktu, Ŝe podjąć trzeba 
równocześnie wymiar rzeczowy, finansowy oraz ustrojowy polityki rozwoju 
regionalnego. W innym przypadku będziemy mieli kolejną techniczną ustawę 
regulującą politykę rozwojową i regionalną na lata 2014-2020.  
8. NaleŜy zdefiniować model polityki rozwoju regionalnego Polski w warunkach 
pofunduszowych, czyli wówczas kiedy nasz kraj przestanie być beneficjentem 
europejskiej polityki spójności w dotychczasowej skali i zakresie, co czeka nas 
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stopniowo po roku 2020, a w przypadku nieumiejętnej strategii negocjacyjnej 
dotyczącej europejskiej polityki spójności juŜ po roku 2014. W pierwszej kolejności 
spotka to Mazowsze, którego PKB na mieszkańca juŜ przed rokiem 2014 przekroczy 
poziom 90% średniej UE, a w drugiej kolejności, jeszcze przed rokiem 2020 
Wielkopolskę, Śląsk, Dolny Śląsk oraz Pomorze.  
 

* * * 
 
 Odpowiedź na pytanie o przyszły model polityki regionalnej naszego kraju 
powinno ułatwić określenie czego oczekujemy od rozwiązań prawnych i 
instytucjonalnych dotyczących rozwoju regionalnego Polski. Trudno jest określić 
pełny katalog tych oczekiwań, jednak lista ta dotyczy niewątpliwie następujących 
kwestii:  

• wykorzystania potencjału regionalnego Polski do stymulowania rozwoju społeczno-
ekonomicznego naszego kraju. Panuje uzasadnione przekonane, Ŝe moŜliwości 
regionów wynikające z reformy terytorialnej państwa z 1998 roku nie są w pełni 
wykorzystane wskutek występowania róŜnych blokad i niespójności, dotyczących 
sfery rzeczowej, finansowej i ustrojowej. 

• kreowania moŜliwości programowania i finansowania rozwoju regionalnego w 
wieloletnim horyzoncie czasowym. Krajowe działania rozwojowe uruchamiane w 
układzie rocznego planowania budŜetowego nie przynoszą odpowiednich efektów, 
a dodatkowo fundusze Unii Europejskiej programowane są w wieloletnim 
horyzoncie czasowym, co powoduje kolejną niespójność, 

• decentralizacji systemu finansów publicznych poprzez przesunięcie środków z 
budŜetu centralnego do budŜetów samorządów. Problem dotyczy przede wszystkim 
samorządów województw, które dysponują środkami budŜetowymi stanowiącymi 
przeciętnie zaledwie około 1/4 wielkości środków budŜetowych ich miasta 
wojewódzkiego, co praktycznie uniemoŜliwia im prowadzenie aktywnej polityki 
rozwojowej. Decentralizacja taka powinna przynieść takŜe zasadnicze 
podwyŜszenie jakości gospodarowania środkami publicznymi w Polsce. 
Oczywiście zwiększenie skali środków powinno oznaczać podjęcie przez 
województwa w szerszym zakresie zadań wynikających z polityki rozwojowej 
Polski, 

• kreowania nowej palety instrumentów dla polityki rozwoju regionalnego. Dotyczyć 
to moŜe między innymi umocowania róŜnych instytucji, takich jak agencje rozwoju 
regionalnego, regionalne fundusze inwestycyjne róŜnego typu oraz stworzenia ram 
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dla partnerstwa publiczno-prywatnego a takŜe publiczno-społecznego. Elementem 
tego jest zbudowanie efektywnego systemu partnerstwa dla rozwoju społeczno-
gospodarczego, tak aby wszyscy waŜni aktorzy w państwie i regionie uczestniczyli 
w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego, 

• wykorzystania moŜliwości jakie stwarza dla Polski europejska polityka spójności. 
Unia Europejska dostarcza krajom członkowskim o niŜszym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego niezbędne know-how w zakresie programowania, 
finansowania, wyboru projektów, monitoringu i ewaluacji oraz stawia do ich 
dyspozycji znaczące środki. Doświadczenia starych państw członkowskich 
wyraźnie pokazują, Ŝe relatywnie największe korzyści interwencji Wspólnoty 
osiągano w krajach posiadających efektywny system polityki regionalnej, 

• dalszego umacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Sądzi się, Ŝe 
decentralizacja funkcji państwa sprzyja szerszemu zaangaŜowaniu społeczeństwa w 
procesy rozwojowe, dzięki temu Ŝe szersze jest uczestnictwo róŜnych partnerów 
społecznych w procesach decyzyjnych, a decyzje są podejmowane na odpowiednim 
szczeblu zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości). WyŜszy poziom 
kapitału społecznego w kraju i poszczególnych regionach przekłada się na niŜsze 
koszty transakcyjne, 

• moŜliwości podejmowania problemów polityki rozwoju regionalnego 
występujących w specyficznych skalach terytorialnych. Dotyczy to między innymi 
układów międzyregionalnych, gdy jest niezbędne współdziałanie dwu lub więcej 
województw dla rozwiązania konkretnego problemu. W ostatnich latach we 
wszystkich krajach Europy na znaczeniu zyskuje skala metropolitalna, wymagająca 
współdziałania wielu samorządów lokalnych połoŜonych wokół największych 
miast. Ewentualnie zagadnienie to moŜna takŜe odnieść do formalnego 
umocowania prawnego podregionów (obszarów typu NUTS 3). Zdefiniowania 
wymagają procedury zaangaŜowania rządu, w rozwiązywanie problemów 
międzyregionalnych, dotyczących dwu lub więcej województw, 

• profesjonalizacji i odpolitycznienia polityki regionalnej realizowanej w 
województwach. Nadmierne upolitycznienie samorządów województw oznacza 
często podejmowanie suboptymalnych decyzji, kierujących się przede wszystkim 
przesłankami politycznymi, a nie merytorycznymi. Takie wybory oznaczają bardzo 
często marnotrawstwo środków publicznych. Dlatego transparentność, w tym 
stosowanie czytelnych procedur wyboru projektów, algorytmów alokacji środków 
ma istotne znaczenie dla cywilizowania polityki regionalnej. 
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 W sumie moŜna stwierdzić, Ŝe poprawne ukształtowanie systemu polityki 
regionalnej jest jednym z powaŜniejszych wyzwań w sferze gospodarki i administracji 
publicznej, jakie stoją przed Polską w nadchodzących latach. 
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Streszczenie 
 
 Praca została poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki 
regionalnej jako waŜnego elementu działalności interwencyjnej państwa, 
podejmowanej na poziomie krajowym i regionalnym. W części wstępnej 
przedstawiono najwaŜniejsze załoŜenia podejmowanej analizy. W części zatytułowanej 
„Przedakcesyjne doświadczenia polityki regionalnej w Polsce” omówiono ewolucję tej 
polityki, od braku interwencji, poprzez stopniową zmianę sytuacji wynikającą z 
priorytetów programu Phare i dwu kolejnych programów przedakcesyjnych Unii 
Europejskiej oraz udokumentowano znaczenie reformy terytorialnej państwa z 1998 
roku. W trzecim punkcie przedstawiono unijne uwarunkowania polityki regionalnej 
Polski, które stały się szczególnie istotne po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty 
Europejskiej. Opisano zmiany tej polityki we Wspólnocie w ostatnich latach, w tym 
między innymi znaczenie Strategii Lizbońskiej. W czwartej części omówiono politykę 
regionalną Polski po akcesji, rozwarstawiając analizę na dwa okresy, lata 2004-2006 
oraz 2007-2013. Na tym tle przedstawiono krytyczną charakterystykę aktualnego 
modelu tej polityki. W ostatnim punkcie rozwinięto kierunki niezbędnej reformy 
polityki regionalnej w naszym kraju po roku 2013, które warunkują dynamizowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego.  
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Abstract 
 
 The past, the present and the future of regional policy as an important element of 
state intervention in terms of both a country and a region has been in a spotlight of the 
paper. The introductory part includes major assumptions of the analysis conducted. 
The part entitled “Pre-accession experience of regional policy in Poland” discuss the 
evolution of the policy, starting with lack of intervention through gradual change in the 
situation resulting from the Phare programme priorities and two successive pre-
accession programmes of the European Union as well as proving the importance of the 
state territorial reform of 1998. The third part presents the Union’s conditions for the 
Polish regional policy that have become especially important for Poland’s joining the 
Community. The recent changes to the policy within the Community have been 
described, i.a. the Lisbon Strategy significance. The fourth part discuss Poland’s 
regional policy after the accession, dividing the analysis into two stages, the years of 
2004-2006 and 2007-1013. against this background critical characteristics of the 
current model has been presented. The last part focuses on the directions of an 
indispensable reform regional policy in our country after 2013 that determine dynamic 
socio-economic growth. 
 
 
 



 

Danuta Makulska 
 

Koncepcja zarz ądzania strategicznego a zarz ądzanie w regionie 
 
 Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem 
strategicznym i ich związku z polityką regionalną w warunkach integracji europejskiej. 
Zmiany ustrojowe jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku spowodowały konieczność 
poszukiwania nowych metod zarządzania w jednostkach terytorialnych. Reforma 
administracyjna wprowadziła nowy podział terytorialny i spowodowała jakościowe 
zmiany w strukturze i funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Nowymi 
jednostkami podziału stały się województwa, powiaty i gminy. Nastąpiła rozbudowa 
struktur samorządowych zgodna z demokratyzacją i decentralizacją funkcji państwa. 
Postępujący rozwój samorządności wymusił wykształcenie umiejętności zarządzania 
w jednostkach terytorialnych przez elity wyłonione w demokratycznych wyborach. 
Ponadto reforma miała sprzyjać racjonalizacji wydatków ze środków publicznych 
poprzez wprowadzenie nowych efektywnych metod zarządzania odpowiadających 
współczesnym uwarunkowaniom prawnym i gospodarczym.  
 Władze samorządowe zostały włączone do systemu zarządzania jednostkami 
terytorialnymi. Zapoczątkowało to proces wypracowania nowych metod zarządzania 
i związane było ze zdobywaniem wiedzy o nowych uwarunkowaniach rozwoju 
jednostek terytorialnych, jak i poznawaniem stosowanych metod zarządzania w krajach 
Unii Europejskiej oraz z wykształceniem umiejętności praktycznego ich wprowadzania 
w Ŝycie. Coraz powszechniej stosowaną metodą zarządzania rozwojem w jednostkach 
terytorialnych w krajach unijnych jest zarządzanie i planowanie strategiczne. Metoda 
ta była wykorzystywana w przedsiębiorstwach od lat osiemdziesiątych i została 
przystosowana do potrzeb zarządzania w jednostkach terytorialnych190. Jej przydatność 
potwierdziły dwudziestoletnie doświadczenia wykorzystania zarządzania strate-
gicznego w praktyce. Głównym elementem zarządzania strategicznego jest 
opracowanie i wdroŜenie strategii rozwoju191. 
 Metodologia opracowania i wdroŜenia strategii jest zgodna ze współczesnymi 
nurtami demokratyzacji procesu zarządzania i tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego w Unii Europejskiej. Zakłada włączenie w proces opracowania 

                                                 
190 A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 39. 
191 D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 30. 
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strategii i zarządzania wszystkich uczestników procesów rozwojowych zachodzących 
w danej jednostce. Wykorzystanie zarządzania strategicznego wymaga kompleksowej 
wiedzy o mechanizmach rządzących rozwojem jednostek terytorialnych w warunkach 
gospodarki rynkowej, przebiegu procesów gospodarczych w układach ponadlokalnych, 
uwarunkowań środowiskowych oraz kulturowych. WaŜne jest równieŜ posiadanie 
wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. 
 Przyjęcie metody planowania i zarządzania strategicznego w Polsce dla jednostek 
terytorialnych związane było równieŜ ze standardami stosowanymi w Unii 
Europejskiej w odniesieniu do funduszy europejskich. Jednym z warunków było 
posiadanie opracowanej poprawnie strategii rozwoju. Proces adaptowania metod 
zarządzania strategicznego do warunków polskich nasilił się w okresie ubiegania się o 
członkostwo w Unii Europejskiej.  
 Planowanie strategiczne jako funkcja zarządzania strategicznego jest powszechnie 
stosowane w róŜnego rodzaju organizacjach m.in. w jednostkach gospodarczych, ale 
teŜ w jednostkach terytorialnych. Procesy zachodzące w ramach rozwoju lokalnego 
porównywalne są do procesów zachodzących w gigantycznej firmie wytwarzającej 
wiele produktów i wykorzystującej wiele źródeł zasilania. MoŜna znaleźć pewne 
podobieństwa między jednostką gospodarczą a jednostką terytorialną192: 

• w obu przypadkach działania są nakierowane na osiągnięcie celu głównego, mają 
charakter działań celowych, 

• obie struktury funkcjonują w warunkach gospodarki rynkowej i globalnej,  

• obie działają w warunkach konkurencji i współpracy, jednostki terytorialne starają 
się uzyskać jak największą ilość kapitału zewnętrznego, usiłują wypracować 
przewagi konkurencyjne w porównaniu z innymi jednostkami tego typu, 
jednocześnie czasem nawiązują współpracę aby poprawić swoją pozycję,  

• obie funkcjonują w określonym środowisku prawnym, mają ustalone zasady 
finansowe, w przypadku jednostek terytorialnych muszą respektować przepisy 
dotyczące m.in. źródeł dochodów czy przepisów odnoszących się do ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym itp., 

• obie dysponują określonymi środkami finansowymi i metodami ich pozyskania oraz 
gospodarowania,  

• posiadają określony majątek i zasoby, 

• posiadają określoną strukturę organizacyjną, 

                                                 
192 J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 142. 
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• obie funkcjonują w otoczeniu, które kształtuje ich określone relacje oraz skutki 
działania, 

• stosują procedury decyzyjne uwarunkowane ich strukturą organizacyjną, 

• ich działania mają charakter ciągły, związany z czasowym horyzontem planowania.  
 
1. Rys historyczny 
 
 Wraz z pojawieniem się zaczątków społeczności ludzkiej wystąpił problem 
zarządzania. Kierując się racjonalnością ludzie formułowali w sposób mniej lub 
bardziej przemyślany cele, które wynikały z doświadczeń i oczekiwań193. 
W staroŜytności rozróŜniano cztery rodzaje działań tego typu: rządzenie państwem, 
dowodzenie wojskiem, administrowanie urzędami, wydzielonymi jednostkami 
terytorialnymi i instytucjami publicznymi oraz zarządzanie organizacjami 
gospodarczymi. Jednak w praktyce w staroŜytności i średniowieczu róŜnice między 
rządzeniem, dowodzeniem i administrowaniem nie były jeszcze widoczne. 
RóŜnicowała je głównie sytuacja polityczna. W zasadzie działalność gospodarcza 
przebiegała w sposób tradycyjny. Miejsca pracy były najczęściej dziedziczone, a 
umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Do realizacji większych 
przedsięwzięć np. budowy kościołów sprowadzano często specjalistów z zagranicy, 
mających bogate doświadczenie. W takich uwarunkowaniach umiejętność rządzenia, 
dowodzenia i administrowania wystarczały do funkcjonowania państw i społeczeństw. 
Tego typu działalność była jednak oparta na określonych zasadach np. Babilończycy 
opracowali rozwinięte kodeksy prawnicze i zasady polityczne dla rządów, Chińczycy 
stosowali przemyślane systemy biurokratyczne na potrzeby rządzenia i wielkich 
budowli, Rzymianie tworzyli struktury organizacyjne na potrzeby komunikacji 
i kontroli. Zasadniczy postęp nastąpił z pojawieniem się rewolucji przemysłowej. 
Wielki przemysł stworzył potrzebę teorii i praktyki zarządzania oraz konieczność 
zatrudnienia nowej grupy zawodowej - kadry kierowniczej. Rozkwit zarządzania 
przypada na XX wiek i jest związany z potrzebami duŜych przedsiębiorstw ze względu 
na skalę zatrudnienia i konieczność zaangaŜowania znacznych środków materialnych 
oraz wysoki stopień komplikacji powiązań gospodarczych między poszczególnymi 
jednostkami danego przedsiębiorstwa194. 
 

                                                 
193 A. Zeliaś, Teoria prognozy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979, s. 9. 
194 B. Gliński, B. Kuc, P. Szczepankowski, Zarządzanie strategiczne, geneza, rozwój, 
priorytety, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996, s. 22. 
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2. Geneza zarządzania strategicznego 
 
 Zarządzanie strategiczne jest zarówno dziedziną wiedzy, jak teŜ konkretną 
działalnością w systemach gospodarczych. Zarządzanie strategiczne jako nowoczesny 
system zarządzania obejmuje uniwersalne sposoby, pozwalające skutecznie 
rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem organizacji195. ZłoŜoność 
podmiotu decyduje, Ŝe stosowane są bardzo róŜne podejścia i metody badawcze. 
Geneza zarządzania strategicznego łączy się z takimi twórcami jak: A. D. Chandler jr., 
H. I. Ansoff, P. Drucker. A. D. Chandler badał relację między strategią a strukturą 
i sformułował wiele twierdzeń, które stały się tezami zarządzania strategicznego. Jedna 
z nich mówiła o tym, Ŝe punktem wyjścia działalności firmy jest strategia, której ma 
być podporządkowana struktura organizacyjna. A. D. Chandler był zwolennikiem 
decentralizacji zarządzania, ale zarazem przypisywał nadrzędne znaczenie 
planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa w związku z dostosowaniem się 
do spontanicznie i autonomicznie zmieniającej się sytuacji. H. I. Ansoff z kolei był 
prekursorem podejścia analitycznego i planistycznego w zarządzaniu strategicznym. W 
1965 roku przedstawił w ksiąŜce Corporate Strategy rozbudowaną metodologię 
planowania długoterminowego, opracował koncepcję modelową strategii, sformułował 
wiele zaleceń prowadzenia badań diagnostycznych. Uwzględnił równieŜ warunki 
otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz przyczynił się do budowania 
przedsiębiorstwa kreatywnego. P. Drucker w Managing for Results sformułował 
zasady analizy wyborów na podstawie koncepcji kategoryzacji, co było przyczynkiem 
do analizy strategicznej196.  
 Innymi postaciami, które odegrały istotną rolę w zarządzaniu strategicznym byli 
R. L. Ackoff i K. R. Andrews. Pierwszy rozwinął rachunek optymalizacyjny dla 
potrzeb zarządzania firmą, a takŜe opracował syntezę planowania strategicznego. 
K. R. Andrews był współtwórcą modelu, którego dwie główne funkcje dotyczyły 
diagnozy sytuacji zewnętrznej i analizy wewnętrznej, z drugiej strony decyzji 
strategicznych i kierowania polityką gospodarczą. Model ten jest jedną z koncepcji 
analizy SWOT (S – strengths, W - weaknesses, O – opportunieties, T – threats). Wraz 
ze swą grupą opracował ogólną koncepcję zarządzania strategicznego.  

                                                 
195 B. KoŜuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo 
PLACET, Warszawa 2004, s. 179.  
196 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 21.  
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 W latach osiemdziesiątych XX wieku następuje wielokierunkowy rozwój 
planowania strategicznego. M. Porter przedstawia koncepcję sektorowej analizy 
strategicznej197. K. Ohmae eksponuje rolę klienta będącego głównym czynnikiem, 
który determinuje wszystkie strategie firmy. Autor ten propaguje globalną lokalizację, 
której istotą jest tworzenie rozbudowanej dystrybucji, słuŜącej zaspokojeniu potrzeb 
globalnego klienta198. W ostatniej dekadzie XX wieku M. Porter rozwija ekonomiczną 
i polityczną koncepcję międzynarodowej konkurencji i współpracy, wskazuje na 
znaczącą rolę przemysłów narodowych i światowych199. Z kolei H. Minzberg 
przedstawił model będący odpowiednikiem strategii, w której poszczególne części 
składowe mogą być dowolnie zestawiane, redukowane i przekształcanie, przy 
równoczesnym załoŜeniu, Ŝe musi być ona skorelowana z celami firmy oraz 
zmieniającym się otoczeniem. Uzyskuje się elastyczność działania, polegającą na 
połączeniu refleksji strategicznej, swobody kreowania pomysłów i podejścia 
planistycznego. Obecnie zarządzanie strategiczne charakteryzuje się integracją róŜnych 
podejść i teorii. Pochodzą one z rozwiązań stosowanych w organizacji i zarządzaniu, 
informatyce oraz komunikacji społecznej. Kultura organizacyjna, zdolność uczenia się 
i kompetencje zawodowe kształtują obraz rozwiniętego zarządzania strategicznego200. 
W zarządzaniu dotyczącym jednostek terytorialnych mamy równieŜ takie zagadnienia 
jak refleksja strategiczna, kreowanie pomysłów oraz potrzebę duŜej elastyczności 
przyjętych rozwiązań. 
 W teorii zarządzania występują róŜne szkoły myślenia strategicznego. Z punktu 
widzenia regionu interesująca jest szkoła „zasobów, umiejętności i uczenia się”. 
Podstawową przesłanką jest tu załoŜenie, Ŝe aby zrozumieć źródło sukcesu organizacji, 
trzeba zrozumieć konfigurację jej unikalnych zasobów i umiejętności. Cenność 
zasobów i umiejętności określana jest w dwu ujęciach. Pierwsze wychodzi z załoŜenia, 
Ŝe zasoby są strategicznie waŜne wtedy, gdy są cenne, rzadkie, trudne do imitacji oraz 
efektywnie zorganizowane (wykorzystywane). W drugim ujęciu zakłada się, Ŝe są 
cztery podstawowe przewagi konkurencyjne: róŜnorodność firmy, ograniczenia 
mobilności zasobów na rynku, ograniczenia ex ante i ex post konkurowania. Zakłada 
się ponadto aktywne powiązanie między zamierzeniami i zasobami firmy. ZałoŜenia 

                                                 
197 M. Porter, Competitive Strategy, Techniques for Analizing Industries and Competitors, 1980, 
s. 50. 
198 K. Ohme, The Mind in the Strategist, Mc Grow-Hill Inc, New York, 1982, s 34. 
199 M. Porter, Competitive Adwantage in Nations, The Macmillan Press Ltd, Londyn 1990, 
s. 56. 
200 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 25. 
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przyjęte przez tę szkołę mogą odpowiadać sytuacji jaką mamy w przypadku regionu, 
gdzie zasoby są ograniczone, spotykamy konkretne otoczenie zewnętrzne i mamy 
określone cele do zrealizowania.  
 Element „umiejętności i uczenia się” moŜemy przedstawić na podstawie organizacji 
uczącej się, którą powinny charakteryzować następujące cechy: 

• zdolność adaptacyjna dostosowania się do zmian otoczenia, 

• rozwój umiejętności menadŜerów, 

• stały rozwój systemów zarządzania.  
 Omawiając ewolucję zarządzania strategicznego trzeba stwierdzić, Ŝe na jego 
obecny kształt miały silny wpływ róŜne kierunki naukowe: kierunek behawioralny, 
neoklasyczny i systemowy. Kierunek behawioralny zwraca uwagę na rolę kultury 
organizacyjnej w rozwoju. Kultura organizacyjna jest wspólnym dla wszystkich 
członków organizacji zbiorem wartości, przekonań, stylów i sposobów działania, co 
stanowi istotny czynnik zachowania strategicznego. Właśnie ona sprzyja tworzeniu 
i skutecznemu wdraŜaniu racjonalnej strategii zarządzania. Kierunek behawioralny 
postuluje miękką formułę zarządzania sprzyjającą rozwojowi aktywności oraz 
innowacyjności pracowników. Drugą orientacją w dziedzinie zarządzania był nurt 
neoklasyczny. Podstawą dla tej koncepcji jest zarządzanie przez cele określane 
w kaŜdej dziedzinie. Podkreśla się rolę motywacji, uczestnictwa i satysfakcji 
w zarządzaniu ludźmi co odpowiada aspektom społecznym w zarządzaniu. Trzeci 
kierunek podkreśla rolę ujęcia systemowego, w którym układ informacyjno-decyzyjny 
odwzorowywany jest przez cele, organizację, funkcjonowanie, koszty i efektywność. 
 W praktyce poszczególne szkoły wyraŜają określone poglądy, a wszystkie razem 
stanowią dopełniającą się całość. W przypadku zarządzania strategicznego regionem 
istotne jest wykreowanie wizji i misji połączone z podejściem analitycznym 
i planistycznym. Czynnik kompetencji zawodowych spełnia nadal kluczową rolę 
w skuteczności zarządzania strategicznego. W zarządzaniu strategicznym regionem 
praktyczne zastosowanie mają wszystkie trzy szkoły, w pierwszej istotny jest czynnik 
kultury organizacji łączący się z toŜsamością terytorialną, w drugiej wykorzystuje się 
cele wyznaczające kierunek rozwoju regionu, w trzeciej podkreśla się znaczenie 
struktury jednostki terytorialnej jako systemu informacyjno-decyzyjnego.  
 Zasady zarządzania strategicznego są to ogólne wytyczne kształtujące myślenie 
strategiczne (filozofię zarządzania). Mają równieŜ zastosowanie w rzeczywistości 
gospodarczej. W zarządzaniu strategicznym pojawia się wiele problemów i zadań, 
których rozwiązanie musi być oparte na określonych zasadach. Dopełniają się one 



175 

wzajemnie tworząc wzorzec pozwalający na opracowanie skutecznej strategii 
zarządzania. MoŜemy wyróŜnić następujące zasady201: 

• celowości - zawierającą formułowanie wizji i misji strategii, dobranie celów 
cząstkowych do odpowiednich warunków wewnętrznych i zewnętrznych, 

• myślenia strategicznego - koncentrującą się na kompleksowej analizie sytuacji 
wewnętrznej i otoczenia zewnętrznego, dokonaniu wyborów strategicznych, 
skupieniu się na problemach pierwszorzędnej wagi, 

• zachowania strategicznego - dotyczącą głównie empirycznego podejścia 
w podejmowaniu decyzji (wykorzystanie doświadczenia), umiejętności 
prawidłowego ustalania preferencji w kształtowaniu strategii, przygotowania 
podmiotu do zmian jakie mogą nastąpić w otoczeniu oraz kształtowania zmian 
w otoczeniu sprzyjających rozwojowi podmiotu, 

• podejścia systemowego - mówiącą o traktowaniu podmiotu jako układu 
wielowymiarowego (społeczno-ekonomicznego, produkcyjnego, technicznego), 

• dąŜenia do osiągnięcia i utrzymania spójności wszystkich składowych danej całości 
ze względu na złoŜone cele, 

• wyboru strategicznego - podkreślającą rolę zmiany pozycji strategicznej, 

• podejścia sytuacyjnego - mówiącą o kształtowaniu relacji podmiotu z otoczeniem 
w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz o adaptacji w odniesieniu do 
uwarunkowań rynkowych, społecznych, politycznych i ogólnokulturowych, 

• zmiany strategicznej - uwzględniającą uniwersalne wzorce ekonomiczne 
i organizacyjne w działaniu praktycznym, 

• przewagi konkurencyjnej - mówiącą o zdobywaniu i wykorzystywaniu zasobów 
oraz o zaspokajaniu powszechnych potrzeb,  

• kreatywności - podkreślającą znaczenie wpływu na otoczenie, 

• rozwijania wiedzy ludzkiej - koncentrującą się na koncepcji organizacji uczącej się, 
doborze kadr o najwyŜszych kwalifikacjach zawodowych i umiejętności pracy 
w zespole oraz doskonaleniu metod zarządzania, 

• rozwijania więzi społecznych poprzez rozwijanie komunikacji społecznej, 
kształtowanie pozytywnego wizerunku podmiotu, 

• analizy pozycyjnej - sprowadzającej się do prowadzenia badań w zakresie oceny 
pozycji oraz wdroŜenia koncepcji benchmarkingu w związku ze strategią, 

                                                 
201 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 32. 
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• reakcji w warunkach nadzwyczajnych - tworzącą zabezpieczenia prawne 
i ekonomiczne przy decyzjach strategicznych podejmowanych w warunkach 
zwiększonego ryzyka, minimalizacja strat w sytuacjach krytycznych, 

• kontroli - wmontowaną w prowadzenie wszechstronnego monitoringu.  
 Zarządzanie jest dziedziną wiedzy coraz bogatszą i bardziej skomplikowaną. Jej 
celem jest zapewnienie długotrwałego rozwoju jednostki gospodarczej. Najogólniejszą 
definicję zarządzania podaje T. Markowski, który określa zarządzanie jako działanie 
polegające na oddziaływaniu na ludzi w celu skłonienia ich do wykonywania 
wyznaczonych zadań oraz takim wykorzystaniu zasobów organizacji, aby osiągnąć 
załoŜone cele. Podkreśla takŜe znaczenie specjalistycznej wiedzy umoŜliwiającej 
skłonienie ludzi do podejmowania poŜądanych przez zarządzającego zachowań 
i sprawnego wykonywania funkcji zarządzania202. Natomiast Stefan i Sławomir 
Ignatiuk definiują zarządzanie jako „proces ciągły, realizowany pod nadzorem 
kierownictwa firmy przez wszystkich pracowników. W procesie tym prawidłowo 
zarządzana organizacja osiągając swe cele nabywa wciąŜ nowe umiejętności, wciąŜ się 
uczy. Dzięki temu jest zdolna szybko dostosowywać się do zmieniających się 
warunków otoczenia zewnętrznego”203. 
 Obok zarządzania moŜemy wyróŜnić zarządzanie strategiczne, które jest odejściem 
od zarządzania bieŜącego na rzecz zarządzania długookresowego obejmującego 
kompleksowo wszystkie najwaŜniejsze procesy społeczno-gospodarcze, środowiskowe 
zachodzące na konkretnym obszarze. Zarządzanie strategiczne ma charakter aktywny 
i wyprzedzający. Skupia się na tworzeniu warunków dla rozwoju poŜądanych 
procesów i unikania bądź zminimalizowania przewidywanych zagroŜeń. Jest 
dyscypliną stosowaną, zorientowaną problemowo, kojarzącą czynniki, procesy i me-
chanizmy związane z rozwojem. W procesie tym moŜemy wyróŜnić następujące kroki: 
identyfikacja i zdefiniowanie problemu, określenie wszystkich istotnych okoliczności 
i czynników związanych z rozwiązywaniem problemu oraz ustalenie posunięć 
niezbędnych do jego rozwiązania. H. A. Simon wyróŜnił cztery fazy procesu 
decyzyjnego: uświadomienie sobie potrzeby lub okazji do podjęcia decyzji, 
formułowanie wariantów działania, ocena wariantów oraz wybór wariantów do 
realizacji204. W ksiąŜce pod red. A. Zalewskiego znajdujemy definicję mówiącą, Ŝe 
zarządzanie strategiczne to ukierunkowany na przyszłość proces planowania i wyboru 

                                                 
202 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 15. 
203 St. Ignatiuk, Sł. Ignatiuk, Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo 
WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003, s. 13. 
204 A. Simon, The New Science if Management Decision, Harper Row, New York 1960, s. 67. 
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celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych, wdraŜania przyjętych postanowień, a takŜe 
monitorowania i kontroli wykonywania przyszłych poleceń205. Z kolei J. Bogdanienko 
pisze, Ŝe „zarządzanie strategiczne naleŜy traktować jako kompleksowy zespół funkcji 
obejmujący tworzenie koncepcji czyli planowanie strategiczne, wdroŜenie planów, ich 
realizację i kontrolę co poszerza zakres działań słuŜących kształtowaniu przyszłego 
rozwoju i wzbogaca zestaw metod słuŜących temu celowi”206. Zarządzanie strategiczne 
to proces nastawiony na formułowanie i wdraŜanie strategii, które sprzyjają wyŜszemu 
stopniowi zgodności organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. 
Jest ono ciągłym i kompleksowym procesem207. Włączamy tu równieŜ sposób myślenia 
o zarządzaniu. Zarządzanie strategiczne jest widziane przez autora definicji jako 
ulepszona odmiana tradycyjnego zarządzania z inaczej ustawionymi celami i o zwięk-
szonej skuteczności dzięki wykorzystaniu strategii208. 
 MoŜna teŜ przedstawić definicję mającą na uwadze czynnościowy sens zarządzania 
strategicznego. Rozpatrujemy wówczas proces informacyjno-decyzyjny, którego celem 
jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności, o przetrwaniu i rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników 
własnego potencjału wytwórczego. Istotne jest przyjmowanie moŜliwie nielicznych 
priorytetów o strategicznym charakterze. Pozwala to na identyfikację przedsięwzięć 
mniej znaczących dla przyszłości209. 
 Inna definicja zarządzania strategicznego mówi, Ŝe jest ono związane z kierowa-
niem rozwojem organizacji, w długim czasie nastawione na wykorzystywanie szans 
i unikanie zagroŜeń pojawiających się w otoczeniu. Jest to proces osiągania celów 
w drodze wykorzystywania właściwych środków w konkretnym miejscu i czasie, przy 
uwzględnieniu istniejących ograniczeń i moŜliwości. MoŜemy odnieść tę definicję do 
regionu, w którym niezwykle istotne jest wykorzystanie szans i omijanie zagroŜeń oraz 
oparcie rozwoju o własne środki lub o środki pochodzące z zewnątrz. 

                                                 
205 A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s 103. 
206 J. Bogdanienko, W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, WyŜsza 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 8. 
207 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 13. 
208 B. Gliński, B. Kuc, P. Szczepankowski, Zarządzanie strategiczne, geneza, rozwój, 
priorytety, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996, s. 99. 
209 A. Kaleta, Proces wyboru strategicznego – kluczowy etap zarządzania strategicznego, w: 
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz 
(red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo 
AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 73. 
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 W procesie zarządzania strategicznego wyróŜnia się pięć faz odpowiednich dla 
ujęcia regionalnego: 

• analiza pozycji wyjściowej, perspektywy jej zmiany oraz ustalenie zasadniczych 
celów działania. 

• sformułowanie moŜliwych alternatyw strategicznych i wybór najbardziej 
atrakcyjnej. 

• opracowanie planu strategicznego, w którym skonkretyzowane są cele działania 
i określone zagroŜenia strategiczne. 

• kształtowanie organizacji – w szczególności struktur korzystnych dla realizacji 
strategii. 

• realizacja strategii.  
 Zarządzanie strategiczne jest więc wynikiem myślenia strategicznego, które 
oznacza: dąŜenie do poznania sytuacji, badanie szans i zagroŜeń w otoczeniu, 
wybieganie myślą wiele lat naprzód, stosowanie metod analizy i planowania, 
umoŜliwiających gromadzenie potrzebnych informacji, posiadanie woli do ustawicznej 
zmiany sytuacji i sposobów działania, zgodnie z wizją i zmieniającym się otoczeniem, 
umiejętne podejmowanie ryzyka i godzenie się z niepewnością działania, 
 Co zatem odróŜnia zarządzanie strategiczne od tradycyjnie pojmowanego 
zarządzania? Główne wyznaczniki opisujące zarządzanie strategiczne to odniesienie 
się do realizacji celów całej organizacji oraz orientacja organizacji skierowana ku 
przyszłości. Zarządzanie strategiczne integruje zarządzanie poszczególnymi funkcjami, 
kładzie nacisk na osiągnięcie dynamicznej równowagi, dopasowanie struktury 
i zasobów do poziomu celów strategicznych, uwzględnia bardzo obszerne 
uwarunkowania zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne (zasoby i kompetencje) oraz 
bierze się pod uwagę róŜne interesy róŜnych grup.  
 
3. Strategia 
 
 Współcześnie strategia jest efektem działania jakim jest planowanie strategiczne. 
Pojęcie strategii pochodzi od greckiego słowa strategos, które oznacza osobę, która 
dowodzi armią, tworzy koncepcję walki, a więc decyduje o zwycięstwie lub poraŜce. 
Dlatego według Greków strateg powinien dobrze znać wojenne rzemiosło oraz umieć 
dowodzić Ŝołnierzami w walce. UwaŜali, Ŝe strateg pełnił bardzo waŜną rolę, 
wymagali od niego wiedzy i zdolności taktycznych oraz talentu i oddziaływania 
charyzmatycznego. Dziś po latach wiemy, Ŝe strategia zarządzania ma fundamentalny 
wpływ na sukces czy poraŜkę firmy. Strategię moŜemy odnieść teŜ do polityki 
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regionalnej. Według A. Klasika strategia to narzędzie zarządzania rozwojem lokalnym, 
w ramach którego ustalone zostają priorytety rozwojowe oraz ciąg kroków których 
wykonanie zapewni osiągnięcie celów210. Jest to jedna z najbardziej ogólnych definicji 
strategii odnosząca się do działań regionalnych. 
 W innym ujęciu strategię moŜna zdefiniować według podejścia przedmiotowego 
i podmiotowego. Takie ujęcie przedstawili J. Bieniecki i B. Szczupak. Według 
pierwszej definicji strategia stanowi wewnętrzny, spójny zbiór rozwiązań 
determinujących charakter działań podejmowanych w okresach bieŜących i przyszłych 
przez władze lokalne. Autorzy w ujęciu podmiotowym określają strategię jako zbiór 
zasad (kryteriów), na podstawie których powinny być podejmowane decyzje kluczowe 
dla rozwoju jednostki terytorialnej211. 
 Zastosowanie teorii strategii w procesie zarządzania organizacjami gospodarczymi 
pojawiło się w początkach drugiej połowy ubiegłego stulecia. Największe zasługi 
w definiowaniu i wdraŜaniu strategii miał ekonomista amerykański A. Chandler. 
Strategię przedsiębiorstwa definiował jako „ustalenie długoterminowych celów 
i zamierzeń, kierunku działania oraz alokacji zasobów słuŜących do osiągnięcia tych 
celów”212. Z kolei według R. L. Ackoffa strategia dotyczy długookresowych celów 
i sposobów ich osiągania wpływających na system jako całość213. 
 Ciekawą i obszerną definicję strategii podał K. Andrews: strategia jest modelem 
decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie, determinujących oraz objaśniających 
sens jego istnienia i cele; modelem prowadzącym do powstania podstawowej polityki 
i planów, dzięki którym osiągane są cele; określającym rodzaje działalności, do 
których dąŜy firma, jej aktualny i zamierzony charakter, jak równieŜ istotę 
ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści jakie firma pragnie przysporzyć 
wszystkim zainteresowanym: pracownikom, klientom, wspólnikom214. Z kolei E. Gray 
definiując strategię skupił się na formułowaniu głównych misji, zamierzeń i celów 
organizacyjnych wykorzystywanych do tworzenia programów oraz wskazywania 

                                                 
210 A. Klasik, Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, w: Gospodarka lokalna w 
teorii i praktyce, z. 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 
1993, s. 30.  
211 J. Bieniecki, B. Szczupak, Strategia rozwoju lokalnego, w: Zarządzanie strategiczne 
rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Akademia Ekonomiczna w 
Katowicach, Katowice 2001, s. 63. 
212 A. Chandler, Strategy and Structure, Chapters in History of Industrial Enterprice, MIT 
Press, Cambridge 1962.s. 10. 
213R. L. Ackoff, Redesigning the Future, J. Wiley, New York 1974, s. 29. 
214 K. Andrews, The Concept of Corporate Strategy, Publ. D. Irwin, Homewood, 1987, s. 54. 
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metod niezbędnych do wdraŜania załoŜeń koniecznych do osiągania celów 
organizacji215. Podobną definicję moŜemy znaleźć u J. Gościńskiego, który definiuje 
strategię jako „sztukę wyznaczania długofalowych celów systemu gospodarczego, 
modyfikacji tych celów stosownie do przewidywań i zmian zachodzących w trakcie 
realizacji strategii, określania wielkości i rodzaju zasobów niezbędnych do osiągania 
wyznaczonych celów, polityki ich pozyskania oraz racjonalnego ich rozmieszczania 
w systemie uŜytkowania”216. 
 Odmienne ujęcie przedstawił A. C. Hax, według niego strategia217: 

• jest spójnym, jednoczącym i integrującym układem decyzji, 

• ustala i ujawnia zamierzenia organizacji w ujęciu długookresowych celów, 
programów działania i priorytety alokacji zasobów, 

• określa dobór dziedzin, w których organizacja powinna poprawić, 
zintensyfikować lub rozpocząć swe działania, 

• nastawia się na utrzymywanie trwałej sytuacji w kaŜdej z dziedzin, poprzez 
odpowiednie reagowanie na zagroŜenia i szanse pojawiające się w otoczeniu,  

• angaŜuje róŜne szczeble zarządzania. 
Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe strategia218: 

• przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe decydujące o funkcjonowaniu 
podmiotu, 

• jest zdeterminowana przez otoczenie i poprzez czynniki wewnętrzne, 

• uwzględnia poziom organizacyjno-techniczny i zasoby, 

• jest określona w danym horyzoncie czasowym, 

• podlega ocenie przy zastosowaniu określonych kryteriów efektywności.  
 Procesu tworzenia strategii nie moŜna w całości sformalizować i zaplanować, gdyŜ 
jej sens polega na połączeniu tego, co jest formalne i nieformalne, zamierzone i nie-
zamierzone, szukaniu nowych rozwiązań i stosowaniu sprawdzonych wzorów.  
 Realizując strategię rozwoju określa się instrumenty zarządzania219. Są to główne 
cele organizacji i przedsięwzięcia słuŜące ich realizacji, struktura organizacyjna do 
której zalicza się względnie stabilny podział zadań i władzy organizacyjnej, procedury 

                                                 
215 E. Gray, Management Policy and Strategy, Macmillan Publ., New York, 1986, s. 53. 
216 J. Gościński, Sterowanie i planowanie: ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1992, s. 23. 
217 A. C. Hax, N. S. Majluf, The Strategy Concept and Process, Printice-Hall Inc. Englewood 
Cliffs New York, 1990, s. 6. 
218 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 39. 
219 B. Kaczmarek, Cz. S. Sikorski, Podstawy zarządzania, Absolwent, Łódź, 1998, s. 48. 
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operacyjne czyli względnie trwałe programy działania wewnątrz organizacji, kultura 
organizacji na którą składa się utrwalony w danym środowisku pracowniczym system 
wartości, norm społecznych i wynikających z nich postaw i wzorców zachowań 
mających znaczenie przy realizacji celów i norm organizacyjnych. W stosowaniu 
instrumentów występują pewne ograniczenia związane z tzw. decyzjami negatywnymi. 
Wynikają one z podejmowania określonych decyzji na wyŜszych szczeblach władzy, 
utrudniających czy uniemoŜliwiających zastosowanie rozwiązań optymalnych przez 
niŜsze szczeble. W hierarchicznych systemach decyzyjnych decyzje podejmowane na 
wyŜszych szczeblach zarządzania tworzą ramy dla moŜliwych rozwiązań 
i podejmowania działań przez planistów i zarządzających na niŜszych szczeblach 
hierarchii. 
 
4. Misja i wizja 
 
 Dobrze opracowana strategia powinna być spójna z misją i wizją strategiczną, gdyŜ 
one wyznaczają kierunek na przyszłość i stanowią podstawę budowania strategii. 
Wizja pochodzi od łacińskiego słowa visio, które oznacza widzenie, wyobraŜenie, 
marzenie. Jest obrazem przyszłości, którą chcemy wykreować. Wyznacza charakter 
i odwagę koncepcji strategicznej, jest teŜ wyrazem ambicji kierujących jednostką 
terytorialną. Wizję moŜemy ponadto zdefiniować jako wyobraŜenie przedstawiające 
obraz rzeczywistości w bliŜszej lub dalszej perspektywie czasowej. MoŜe to teŜ być 
koncepcja modelowa przyszłej sytuacji.  
 Wizja to proces otwierający nowe wartości, nowe perspektywy i nowe kierunki. 
Skuteczność strategii zaleŜna jest od stopnia utoŜsamiania się kierownictwa regionu 
oraz elit z wizją. Wizja strategiczna ułatwia przygotowanie do zmieniającej się 
rzeczywistości220. Misję moŜemy określić jako zwerbalizowane marzenie, łączące się 

                                                 
220 St. Ignatiuk, Sł. Ignatiuk, Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo 
WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003, s. 206. 
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ściśle z celami, które chcemy osiągnąć221. Misja określa rolę działania jakie 
podejmujemy222. 
 MoŜemy przedstawić róŜne ujęcia misji: 

• misja to określenie ogólne tego co naleŜy zrobić, 

• misja definiuje dalekosięŜne zamierzenia i aspiracje, 

• misja określa główne wartości, do których dąŜymy, a jej waŜną funkcją jest 
ukierunkowanie przyszłego działania, 

• misja obrazuje najwyŜszy poziom celów. 
 Określenie misji rozpoczyna cykl zarządzania strategicznego. Definiuje 
podstawowe załoŜenia i kierunki strategii rozwoju oraz określa orientację w kontaktach 
z otoczeniem. Misja skierowana jest zarówno do otoczenia, jak i do wnętrza. Zadaniem 
jej jest wskazanie kierunku działań gwarantującego realizację. Istnieje ścisły związek 
wizji z misją. Obie znajdują swój wyraz w strategii. MoŜna ustalić hierarchię 
zaleŜności: wizja jest podstawą tworzenia misji, wizja jest wcielona w misję, misja jest 
podstawą budowania strategii. Kreowanie ich posiada twórczy i innowacyjny 
charakter, oparty na procesach myślowych, polegających na analizie, syntezie 
i prognozowaniu zjawisk.  
 Kolejnym zagadnieniem analizowanym przy opracowaniu strategii jest problem 
celu. W ogólnym ujęciu cel oznacza jakieś zamierzenie, coś co ma być osiągnięte w 
przyszłości. W odniesieniu do zinstytucjonalizowanych form organizacyjnych cel 
stanowi formalnie ustalone i przewidywane przedsięwzięcie wynikające z własnych 
potrzeb oraz otoczenia w którym działa. Cele wyraŜają określone potrzeby i są ich 
konkretyzacją. Opracowane cele są silnym stymulatorem aktywności podmiotu. Proces 
formułowania celów strategicznych zakończony zostaje ich zdefiniowaniem oraz 
określeniem czasu w jakim powinny zostać osiągnięte.  
 W literaturze zaleca się aby przy formułowaniu celów oprzeć się o regułę SMART 
(od pierwszych liter, które je określają)223: 

                                                 
221 H. Adamkiewicz-Drwiłlo, Znaczenie aspektów ekonomicznych w formułowaniu wizji oraz 
misji do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne w 
badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 
Wrocław 2006, s. 14. 
222 P. Wołczek, Koncepcja zmiany strategii przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne w 
badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 
Wrocław 2006, s.178. 
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S – specyfic tj. skonkretyzowane, 
M – measurable tj. mierzalne, 
A – acceptable tj. akceptowalne, 
R – realistic tj. realistyczne, 
T – time bounded tj. terminowe (określone w czasie). 
 Strategia powinna zawierać zbiór celów strategicznych utoŜsamionych z wizją 
i misją, wskazywać sposoby ich osiągania oraz określać własną pozycję strategiczną. 
 
5. Analiza otoczenia 
 
 NiezaleŜnie od rodzaju podmiotu działa on w określonych warunkach 
zewnętrznych, które określają jego moŜliwości. W szerokim ujęciu tematu otoczenie 
jest to zespół warunków funkcjonowania podmiotu. Najczęściej zalicza się tu224: 

• otoczenie polityczne i prawne – obejmujące panujący system polityczny, strukturę 
organów władzy państwowej, zakres oddziaływania władz państwowych na niŜsze 
szczeble, panujący porządek prawny, ogólne zasady funkcjonowania organizacji, 
zakres odpowiedzialności cywilnej, normy ochrony środowiska, 

• otoczenie ekonomiczne – na które składa się model gospodarki, tempo wzrostu 
gospodarczego, poziom inflacji, kursy wymiany walut, wielkość i struktura 
konsumpcji, poziom bezrobocia, organizacja rynku kapitałowego, szczegółowe 
zasady prowadzenia działalności gospodarczej, stopień zuŜycia majątku, udział firm 
zagranicznych, baza surowcowa i energetyczna, sprawność instytucji tworzących 
infrastrukturę gospodarczą, 

• otoczenie społeczne – charakteryzowane przez strukturę kwalifikacji, zamoŜność, 
płeć i wiek, zasoby siły roboczej, jej mobilność, strukturę rozmieszczenia, struktura 
narodowościowa, intensywność i kierunki migracji, rozkład dochodów 
w poszczególnych grupach ludności, czynniki dotyczące postaw społecznych, 
wzorów konsumpcji (i stylu Ŝycia), stosunek do pracy, wzorce karier zawodowych, 
sposoby spędzania wolnego czasu oraz cenione wartości etyczne.  

• otoczenie techniczne – zawiera zasób wiedzy technicznej, umiejętność tworzenia 
nowych i wykorzystania istniejących technologii oraz określa poziom 
konkurencyjności i kierunki zmian postępu technicznego,  

                                                                                                                                  
223 J. Bogdanienko, W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, WyŜsza 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s.29. 
224 J. Bogdanienko, W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, WyŜsza 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 43. 
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 W otoczeniu moŜemy wyodrębnić ponadto grupy interesów, które definiujemy jako 
„osoby fizyczne, prawne lub grupy społeczne, które wywierają (lub są w stanie 
wywrzeć) istotny wpływ na działania organizacji lub same znajdują się pod jej 
wpływem”225. Dysponują one kompetencjami i zasobami oraz mogą je wykorzystać dla 
rozwoju regionu. Mogą podejmować dla realizacji własnych celów działania, których 
efekty są istotne dla danej organizacji. Relacje z grupami interesu mogą mieć charakter 
konkurencyjny lub kooperacyjny. Dla sprawnego funkcjonowania niezbędne jest 
utrzymanie równowagi między interesami poszczególnych grup nacisku. Grupy 
interesów mogą wywierać nacisk bądź przez wyjaśnienie swoich oczekiwań bądź przez 
odwołanie się do swej siły. Mogą podejmować próby forsowania poŜądanych dla 
siebie działań. Siła danej grupy zaleŜ od jej wielkości, zasobów i kompetencji, 
determinacji w osiąganiu swoich celów oraz umiejętności negocjacyjnych. 
 
6. Planowanie strategiczne 
 
 Planowanie strategiczne jest podstawowym elementem (funkcją) zarządzania 
strategicznego. Planowanie strategiczne zostało zapoczątkowane w duŜych 
przedsiębiorstwach, koncernach gospodarczych w tym (równieŜ w korporacjach 
transnarodowych), organizacjach sektora finansowego, w których złoŜoność procesów, 
zasięg operacji i wielkość rynków, na których działały zmuszała do stosowania metod 
uwzględniających zarówno dalekosięŜne cele rozwoju jak i bieŜące warunki działania 
i konkurencji. Stosowano coraz doskonalsze techniki do badania i analizowania 
realiów (wewnętrznych i zewnętrznych) działania i prognozowania przyszłości w celu 
stworzenia takiego planu postępowania, które dałoby największe szanse na odniesienie 
sukcesu przy minimalizacji zagroŜeń i wraŜliwości na cykle koniunkturalne. Proces 
planowania strategicznego ujmować naleŜy w kategoriach procesu ewolucyjnego, 
otwartego i elastycznego226. Wykorzystywano metody i techniki matematyczne, 
statystyczne, ekonometryczne oraz sięgano do dorobku wiedzy i doświadczeń 
z zakresu zarządzania majątkiem trwałym, zasobami ludzkimi, finansami oraz 
marketingiem. Pozytywne długotrwałe doświadczenia w stosowaniu planowania 
strategicznego w jednostkach gospodarczych skłoniły do adaptacji tej metody dla 
potrzeb zarządzania jednostkami terytorialnymi. Przesłanką do tego były sukcesy 

                                                 
225 T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Centrum Doradztwa 
i Informacji Difin, Warszawa 2001, s. 105. 
226 A. Klasik (red.), Planowanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1993, s. 17. 
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odnoszone przez firmy stosujące metodę planowania strategicznego oraz istnienie 
wielu podobieństw między jednostką gospodarczą a gminą, miastem czy regionem. 
Planowanie strategiczne w gminach, miastach, powiatach i regionach nosi cechy 
planowania strategicznego w organizacjach. 
 Planowanie strategiczne w jednostkach terytorialnych sprowadza się do radzenia 
sobie ze zmianami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz 
tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej227. Jest to niezwykle ogólna 
definicja ukazująca zakres interpretacyjny planowania strategicznego w jednostkach 
terytorialnych. T. Markowski określa strategie rozwoju społeczno-gospodarczego 
jednostki terytorialnej jako formułę formalnego i nieformalnego porozumienia między 
„aktorami” Ŝycia gospodarczego i społecznego, w którym zainteresowane strony 
wyraŜają wolę działania na rzecz uzgodnionych celów programowych i przyjmują na 
siebie realizację wyznaczonych im działalności228. 
 Planowanie strategiczne uwzględnia długi horyzont w procesach rozwoju oraz ich 
kompleksowy charakter. Plan strategiczny są to działania polegające na uwzględnieniu 
wiązki długookresowych celów systemu, ich modyfikacji w miarę zachodzenia lub 
przewidywania zmian w otoczeniu, a niekiedy takŜe w samym systemie i określenie 
niezbędnych zasobów, ich pozyskanie i rozmieszczenie wewnątrz systemu, a takŜe 
efektywne wykorzystanie (uŜytkowanie). Sednem planowania strategicznego jest 
formułowanie długookresowych celów wraz z odpowiednią i optymalną do nich 
alokacją zadań i środków. Planowanie strategiczne charakteryzuje się ponadto 
wysokim poziomem formułowania celów (wyprzedzającym w stosunku do 
podejmowania decyzji), co jest związane z długookresowym horyzontem. Uwzględnia 
teŜ prognozowanie zmian w otoczeniu oraz sporządzanie ex ante ocen skutków 
podjęcia potencjalnych decyzji. Jego wykonanie zaleŜy od operacjonalizacji celów 
strategicznych i identyfikacji konkretnych zadań wspierających osiąganie celów229. 
MoŜna stwierdzić, Ŝe planowanie strategiczne przyczynia się do redukowania zagroŜeń 
i dyskontowania szans, jakie znajdują się w otoczeniu zmniejszając czynnik 

                                                 
227 D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 93. 
228 T. Markowski, Ogólna strategia rozwoju i restrukturyzacji województwa radomskiego, w: 
Województwo radomskie w procesie przekształceń systemowych, Fundacja Promocji i Rozwoju 
im. E. Lipińskiego, Warszawa 1995, s. 5. 
229 A. Klasik, Planowanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1993, s. 9. 
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niepewności w procesach rozwoju230. Według G. Gordona planowanie strategiczne to 
zespół działań dzięki którym organizacja moŜe projektować swoją przyszłość tak, by 
nie decydowały o niej przypadkowe zdarzenia231.  
 Istotnym elementem związanym z planowaniem strategicznym, uwzględnianym 
w większości opracowań są relacje organizacji z otoczeniem. Planowanie strategiczne 
ma dać rekomendacje dla podejmowania decyzji pozwalających na osiągnięcie 
poŜądanych relacji z otoczeniem zapewniających organizacji rozwój i uodparniających 
na zmiany w cyklach gospodarczych i procesach politycznych zachodzących 
w otoczeniu. Planowanie strategiczne postrzega organizację jako system sam w sobie 
i jednocześnie jako podsystem większej całości podlegający wpływom procesów 
zewnętrznych.  
 Antycypacyjny charakter planowania strategicznego związany jest z wyprze-
dzającym identyfikowaniem zagroŜeń w otoczeniu, mogących zakłócić 
funkcjonowanie organizacji lub zmniejszyć jej szanse rozwojowe. Identyfikacja 
zagroŜeń pozwala na podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki dla 
organizacji. Wcześnie zidentyfikowane szanse pozwalają na podjęcie decyzji 
umoŜliwiających ich wykorzystanie dla potrzeb rozwoju organizacji. Aktywność 
podmiotu planowania strategicznego w jednostkach terytorialnych przejawia się we 
wczesnej identyfikacji potencjalnych zagroŜeń i skutecznemu przeciwdziałaniu.  
 Proces planowania strategicznego moŜna podzielić na trzy podstawowe fazy: 

• sformułowanie celów i problemów strategicznych, 

• studia nad projektem planu strategicznego, którego sformułowanie pozwala na 
zdefiniowanie alternatyw strategicznych oraz ich ocenę i wybór, 

• budowa systemów działania wdraŜających projekt planu strategicznego. 
 Proces planowania strategicznego w jednostkach terytorialnych zawiera etapy 
związane z planowaniem strategicznym w organizacjach, rozszerzonym o warsztat 
analityczny, pozwalający na identyfikację róŜnorodnych uwarunkowań wewnętrznych, 
wynikających z liczebności uczestników i ich celów w procesach funkcjonowania 
i rozwoju jednostek terytorialnych, a takŜe z okoliczności działania. Planowanie 
strategiczne nie ogranicza się do wykorzystania modeli opisowych, tłumaczących 
i opisujących procesy zachodzące w jednostkach terytorialnych, ale zakłada takŜe 
wykorzystanie modeli ukierunkowanych na tworzenie podstaw i rekomendacji dla 

                                                 
230 J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 134. 
231 G. Gordon, Strategiczny plan dla gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998, 
s. 15. 
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procesów decyzyjnych. Wymagają one uwzględnienia większej liczby elementów 
dotyczących zarówno prognoz zmian w otoczeniu, jak i w układzie wewnętrznym. 
Planowanie strategiczne powinno przyczyniać się do wzrostu poziomu i jakości Ŝycia 
społeczeństw, jak teŜ stabilizacji politycznej i finansowej władz samorządowych.  
 Skuteczne planowanie wymaga232: 

• określenia wiązki celów w długim horyzoncie czasu, 

• uzgodnienia priorytetów oraz sposobów rozwiązywania konfliktów - mamy 
bowiem do czynienia z wieloma uczestnikami procesu rozwoju, których cele nie są 
zbieŜne, a często konfliktowe, 

• określenia sił, słabości, szans i zagroŜeń w układzie wewnętrznym i zewnętrznym, 

• określenia sekwencji działań i sposobów mierzenia skuteczności ich podejmowania, 

• określenia potrzebnych zasobów zewnętrznych i sposobów ich pozyskania, 

• wypracowania ram i sposobów zaangaŜowania pracowników jednostek 
terytorialnych oraz zewnętrznych konsultantów w procesy planowania. 

 Podczas opracowania strategii rozwoju w jednostkach terytorialnych zwraca się 
uwagę na warunki skutecznego planowania. Proces planowania strategicznego odbywa 
się etapowo, a kaŜdy etap moŜe stanowić wartość samą w sobie dla podmiotu 
planowania. 
 Planowanie strategiczne powinno odpowiadać na następujące pytania; 

• dokąd zmierzamy (misja, istota działania) – element ten nie jest tylko wynikiem 
misji, ale takŜe realnych moŜliwości działania i wynikających z nich kierunków 
podejmowania decyzji,  

• co chcemy osiągnąć (cele) – cele są niŜszym szczeblem konkretyzacji misji, 
uwzględniającym wyniki analiz uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 
działania oraz woli politycznej określonej w sposób ogólny w misji, 

• kiedy i jak to osiągniemy (sposoby realizacji) – jest to ścieŜka przejścia od zapisów 
ogólnych do zadań w poszczególnych dziedzinach. 

 Polityka strategiczna regionu podkreśla konieczność myślenia strategicznego, 
formułowania wyzwań strategicznych, diagnozowania sytuacji w regionie. Jej 
zasadniczą częścią jest strategia regionu. Do polityki strategicznej zaliczamy zestaw 

                                                 
232 D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 94. 
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strategii i instrumentów ich realizacji. Polityka strategiczna moŜe być prowadzona 
wtedy gdy region jest zarządzany strategicznie233. 
 Prowadzenie polityki strategicznej w regionie sprzyja pozytywnemu wizerunkowi 
władz lokalnych wśród społeczeństwa lokalnego i w szeroko rozumianym otoczeniu. 
Posiadanie takiego dokumentu jak strategia jest dowodem sprawności działania 
i kompetencyjności władz, a tym samym gwarantem właściwego wykorzystania 
środków pomocowych. 
 Strategia sprzyja efektywnemu wykorzystaniu wszystkich endogenicznych 
potencjałów oraz opisuje niezbędne kroki prowadzące do realizacji głównych celów. 
Przewiduje działania alternatywne. Strategie stanowią podstawę do podejmowania 
decyzji. Łączy się tu zapewnienie konkurencyjności danego obszaru oraz 
uwzględnienie podstaw stabilnego i dynamicznego rozwoju. Sformułowanie strategii 
jest dowodem, Ŝe władze lokalne są świadome realiów działania gospodarczego 
i społecznego. Opracowanie tego dokumentu przyczynia się do zmniejszenia 
niepewności działania jednostek gospodarczych i zmniejszenia ryzyka inwestorów 
chcących podjąć działalność gospodarczą. Posiadanie strategii zwiększa wśród 
przedsiębiorców skłonność do podejmowania ryzyka. Znalezienie wspólnej 
płaszczyzny przez róŜne podmioty zmniejsza ilość potencjalnych konfliktów, znaczną 
ich część eliminuje się przez znalezienie rozwiązań częściowo satysfakcjonujących 
róŜne podmioty. Dzięki istnieniu strategii następuje koncentracja środków na rozwój, 
co przyczynia się do realizacji mniejszej liczby przedsięwzięć oraz stymuluje 
uruchomienie kapitału lokalnego. Następuje teŜ spełnienie warunków ubiegania się 
o środki unijne. Ogólnie korzyści moŜemy połączyć z funkcjami strategii i sprowadzić 
je do aktywizacji, koncentracji, orientacji, redukowania niepewności, spójności oraz 
elastyczności.  
 MoŜemy teŜ przytoczyć pewne „niekorzyści” z posiadania strategii. Jej brak 
umoŜliwia władzom podejmowanie decyzji o charakterze woluntarystycznym 
i partykularnym. Jeśli strategia zostanie opracowana to wówczas władze muszą 
postępować zgodnie z zasadami, które przyjęły za własne.  
 

* * * 
 
 Zarządzanie strategiczne powstało i zostało zastosowane w duŜych organizacjach 
gospodarczych działających w warunkach gospodarki rynkowej. Jednym z jego 

                                                 
233 A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w Ŝycie, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, s. 30. 
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podstawowych elementów jest strategia działania. Strategie znalazły teŜ zastosowanie 
jako instrumenty wpływające na procesy rozwojowe w wyodrębnionych 
administracyjne obszarach. W tym wypadku posiadanie strategii jest wymogiem 
proceduralnym ubiegania się o unijne środki z funduszy strukturalnych. Strategia jest 
instrumentem stosowanym przez zarządzanie strategiczne prowadzącym do osiągnięcia 
efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i przełamania barier rozwojowych. 
Powinna mobilizować do efektywnego wykorzystania wszystkich endogenicznych 
potencjałów oraz opisywać niezbędne kroki prowadzące do realizacji głównych celów. 
Musi być ściśle powiązana z rzeczywistością gospodarczą, społeczną i polityczną. Jest 
porozumieniem głównych sił co do kierunku rozwoju, podziału odpowiedzialności 
i kompetencji. Strategia rozwoju łączy w sobie problematykę gospodarczą, społeczną, 
przestrzenną i ekologiczną. Jest katalizatorem działania władz lokalnych, 
społeczeństwa lokalnego oraz wszystkich aktywnych uczestników procesów 
gospodarczych. Jest teŜ przejawem podjęcia aktywnych działań władz lokalnych 
w celu kształtowania procesów rozwojowych. Niezwykle istotny jest proces 
uspołeczniania strategii, dzięki niemu otrzymujemy bowiem zdefiniowanie interesów 
społeczności lokalnej obejmującej jednostki gospodarcze, organizacje i instytucje 
społeczne, prywatne, kościelne, ugrupowania polityczne, partie oraz związki 
zawodowe. Jest płaszczyzną wymiany myśli, informacji i interesów. Zarządzanie 
strategiczne nie moŜe wyeliminować wszystkich konfliktów tkwiących w społeczności 
lokalnej. Następuje jednak zbliŜenie reprezentantów róŜnych środowisk poprzez 
poznanie własnych partykularnych interesów i wypracowanie zgody na rzecz 
osiągnięcia celu strategicznego.  
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Streszczenie 
 
 Po transformacji gospodarki w 1989 r. nastąpił proces szukania nowych, bardziej 
efektywnych metod zarządzania jednostkami terytorialnymi. Odwołano się do 
zarządzania i planowania strategicznego wykorzystywanego w przedsiębiorstwach. 
Zastosowanie tych metod było zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Planowanie 
strategiczne, jako funkcja zarządzania strategicznego było powszechnie stosowane 
w przedsiębiorstwach. MoŜna go równieŜ uŜyć w odniesieniu do regionu, gdyŜ 
występują cechy wspólne jednostek gospodarczych i terytorialnych.  
 Rozkwit teorii zarządzania przypada na XX wiek i łączy się z powstaniem duŜych 
przedsiębiorstw. Obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę funkcjonowania jednostek 
produkcyjnych. Z teorii zarządzania na potrzeby polityki regionalnej moŜna adaptować 
konkretną szkołę myślenia strategicznego „zasobów, umiejętności i uczenia się”. 
Zwraca ona uwagę na ograniczoność zasobów, konkretne otoczenie zewnętrzne oraz 
zestaw celów do zrealizowania.  
 W trakcie rozwoju teorii zarządzania strategicznego opracowano zasady, które są 
ogólnymi wytycznymi pozwalającymi na opracowanie skutecznej strategii. Istotna jest 
zgodność działań z misją i wizją strategiczną, które wyznaczają główny kierunek. 
Następnie definiowane są cele będące obrazem potrzeb. Planowanie strategiczne 
odpowiada na pytanie dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć oraz jak i kiedy 
będziemy je realizować. Dzięki prowadzeniu planowania strategicznego otrzymujemy 
lepsze wykorzystanie endogenicznych czynników rozwoju oraz definiujemy kroki 
potrzebne do realizacji głównych celów.  
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Abstract 
 
 Following economic transformation in 1989 the process of seeking new, more 
efficient methods of territorial units was initiated. It was based on the concept of 
corporate management and strategic planning. The application of such methods was in 
conformity to the European Union standards. Strategic planning derived from strategic 
management was commonly used within companies. Thus, it was possible to be 
applied in terms of a region with corporate characteristics to be found in territorial 
units. 
 The XX century witnessed a boom in management theory, which was linked to 
setting up large corporations. The theory was successful as such and in terms of 
practical functioning of manufacturing entities. Within the management theory it is the 
school of strategic thinking of “resources, abilities and learning” that would be adapted 
to the needs of regional policy. It highlights limitations to resources, specific external 
environment and a set of targets to be reached. 
 Within the development process of the management theory some rules were 
developed that are perceived as general guidelines for all efficient strategy that should 
be in line with a mission and strategic vision determining the main direction. 
Afterwards it is objectives reflecting needs that are defined. Strategic planning 
addresses the question of where we are heading, what we want to achieve and how as 
well when we intend to accomplish our tasks. Thanks to pursuing the strategic 
planning we are able to better utilize endogenous development factors and define 
necessary steps to reach critical targets.    
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Kształtowanie ładu gospodarczego w Polsce w kontek ście 
integracji z UE 
 
 
 Od przełomu lat 1980-tych i 1990-tych w Polsce dokonywały się głębokie zmiany 
ustrojowe. Na ich kształt wielki wpływ wywarła decyzja o integracji ze Wspólnotami 
Europejskimi. Polska podjęła działania dostosowawcze, dzięki którym 1 maja 2004 r. 
stała się członkiem UE. 
 W 1997 r. społeczna gospodarka rynkowa została uznana za konstytucyjną 
podstawę ustroju gospodarczego Polski. W tym przypadku inspiracją były 
doświadczenia RFN, która czerpiąc z doktryny ordoliberalizmu, zbudowała społeczną 
gospodarkę rynkową i po II wojnie światowej osiągnęła spektakularny sukces. 
 Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej umoŜliwiło 
modernizację kraju, który miał do pokonania znaczny dystans w stosunku do najwyŜej 
rozwiniętych państw UE. Aby zrozumieć przebieg polskich reform, naleŜy 
przeanalizować uwarunkowania polityki gospodarczej pod koniec lat 1980-tych. 
 
1. Dylematy kształtowania ładu gospodarczego w Pols ce u progu 

transformacji 
 
 Koniec lat 1980-tych przyniósł Polsce korzystną koniunkturę polityczną. W wyniku 
zmiany układu sił międzynarodowych Polska uzyskała moŜliwość przeprowadzenia 
głębokich reform ustrojowych. Chodziło tutaj zarówno o zmiany polityczne, jak i 
gospodarcze, na które poprzednio ZSRR nie wyraŜał zgody. 
 Tymczasem w kraju nasilały się strajki i rosło niezadowolenie. Pod koniec lat 1980-
tych sytuacja gospodarcza Polski stawała się coraz gorsza. Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem było narastanie nierównowagi makroekonomicznej. Stan finansowy 
państwa w latach 1988-1989 niebezpiecznie się pogarszał, o czym świadczyło znaczne 
zwiększenie deficytu budŜetowego i niekontrolowane przyspieszenie procesów 
inflacyjnych. Dodatkowo w 1989 r. wystąpiła recesja. Polska nie była w stanie 
obsługiwać zadłuŜenia zagranicznego. 
 W elitach ówczesnej władzy panowało przekonanie, Ŝe zrównowaŜenie gospodarki 
pociągnie za sobą bolesne i niepopularne decyzje. Bez poparcia społecznego nie moŜna 
było ich zrealizować. Towarzyszyło temu narastające przekonanie o wyczerpywaniu 
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się dotychczasowego modelu ustrojowego i konieczności przeprowadzenia głębokich 
reform politycznych i gospodarczych234. 
 W takiej sytuacji doszło do negocjacji pomiędzy obozem władzy a kompromisowo 
nastawioną częścią opozycji. Negocjacje prowadzono na konferencji "okrągłego stołu" 
w dniach 6 lutego – 5 kwietnia 1989 r. Zasadnicze znaczenie miało wypracowanie 
porozumienia politycznego, dzięki któremu obóz władzy mógłby się podzielić 
odpowiedzialnością za kraj z opozycją i rozładować napięcie w Polsce. Część 
negocjacji miała tajny charakter235. 
 W wyniku ustaleń, jakie zapadły na konferencji "okrągłego stołu", w dniu 7 
kwietnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie konstytucji PRL, a w czerwcu 
1989 r. przeprowadzono częściowo wolne wybory parlamentarne. 19 lipca 1989 r. 
Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta I sekretarza KC PZPR 
gen. W. Jaruzelskiego. Nastąpiło to dzięki poparciu części opozycji. W dniu 24 
sierpnia 1989 r. Sejm powierzył funkcję prezesa Rady Ministrów T. Mazowieckiemu, 
wieloletniemu działaczowi politycznemu o orientacji katolickiej i solidarnościowej. 12 
września 1989 r. Sejm powołał rząd T. Mazowieckiego. 
 Zazwyczaj podkreśla się kompromisowy i ewolucyjny charakter polskich przemian 
ustrojowych, określając je jako pokojową rewolucję. Wydarzenie to postrzega się takŜe 
w kontekście fundamentalnych zmian w otoczeniu międzynarodowym Polski236. 
Patrząc z perspektywy historycznej, przemiany w Polsce okazały się bowiem ogniwem 
procesu o znaczeniu globalnym237. 
 Zarówno strona partyjno-rządowa, jak i opozycyjno-solidarnościowa na konferencji 
"okrągłego stołu" nie prezentowały jednolitego stanowiska w kwestiach 
gospodarczych. Dominowało jednak podejście ewolucyjne. Charakteryzowało się ono 
orientacją na szybką przebudowę ustroju gospodarczego, ale w ramach programu 

                                                 
234A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-
1990, Wyd. ARCANA, Kraków 2004. 
235A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Wyd. ARCANA, Kraków 2004, 
s. 11-42; J.J. Wiatr, Socjologia wielkiej przemiany, Krajowa Agencja Promocyjna, 
Warszawa 1999. 
236Pogłębiający się kryzys wewnętrzny ZSRR doprowadził do jego rozpadu w 1991 r. W latach 
1989-1991 w całej europejskiej części dawnego bloku państw socjalistycznych nastąpił upadek 
systemu socjalistycznego. 
237K. Modzelewski, Dokąd od komunizmu?, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 
Warszawa 1993, s. 15. 
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społecznie akceptowanego, a więc nie nadmiernie bolesnego. Strony obradujące przy 
"okrągłym stole" uzgodniły zarys programu przemiany ustrojowej238. 
 W porozumieniu stwierdzono, Ŝe przekształcenia prowadzące do nowego ładu 
ekonomicznego obejmą przede wszystkim: rozwój samorządności i partycypacji 
pracowniczej, swobodne kształtowanie się struktury własnościowej, rozwój stosunków 
rynkowych i konkurencji, jednolitą politykę finansową wobec przedsiębiorstw oraz 
podporządkowanie mechanizmów selekcji kadr kierowniczych w przedsiębiorstwach 
kryterium kompetencji fachowych. Ustalono mechanizm indeksacji wynagrodzeń 
i waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zamierzano zrównowaŜyć budŜet 
centralny, zmniejszyć dotacje i ograniczyć wydatki budŜetowe. Przewidywano 
wprowadzenie zakazu pokrywania wydatków państwa "pustym pieniądzem". 
Planowano osiągnięcie najpierw wewnętrznej, a następnie zewnętrznej wymienialności 
złotego. Zdaniem R. Bugaja, konsekwentna realizacja tego programu doprowadziłaby 
do wykształcenia się w Polsce ładu ustrojowego typu prywatno-rynkowego 
(kapitalistycznego) w wersji charakterystycznej dla tradycji opiekuńczego kapitalizmu 
europejskiego. Jednak w ramach porozumienia przyjęto równieŜ postulaty, których 
realizacja obciąŜyła budŜet ogromnymi dodatkowymi wydatkami i przyczyniła się do 
dalszej destabilizacji polskiej gospodarki239. Właśnie dlatego D.K. Rosati prezentuje 
krytyczną ocenę merytorycznej zawartości porozumień konferencji "okrągłego stołu" 
w ich ekonomicznej części. UwaŜa je za mieszaninę elementów powaŜnej reformy 
państwa i nierealistycznych ustaleń, które doprowadziły do przyspieszenia rozkładu 
polskiej gospodarki240. 
 Porozumienie dotyczące programu przemian ekonomicznych, które zawarto 
podczas konferencji "okrągłego stołu", było niespójne. Wprawdzie zarysowano wizję 
docelowego ustroju gospodarczego Polski, ale ścieŜka dojścia do niego została 
przedstawiona w taki sposób, Ŝe w praktyce uniemoŜliwiała realizację zakładanych 
przekształceń ustrojowych. W warunkach narastającej destabilizacji makro-
ekonomicznej nie było moŜliwe ukształtowanie w Polsce opiekuńczego kapitalizmu. 
W miarę realizacji postulatów o charakterze roszczeniowym narastały bowiem 
problemy budŜetu państwa i nierównowaga makroekonomiczna. W praktyce na 
pierwszy plan wysuwały się zatem kwestie stabilizacyjne. W tym kontekście 
                                                 
238Porozumienia Okrągłego Stołu, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, 
Olsztyn 1989; W. Baka, U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999. 
239R. Bugaj, Polski sektor finansów publicznych w okresie transformacji, w: Polska 
transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, praca zbiorowa, Fundacja 
Innowacja i WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 18-20. 
240D.K. Rosati, Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 33 i 35. 
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K. Modzelewski zauwaŜa, Ŝe wkraczając na drogę reform, kraj tak bardzo zadłuŜony 
jak Polska musiał w swojej polityce gospodarczej liczyć się ze stanowiskiem 
wierzycieli. Chodziło tu głównie o rządy najbardziej uprzemysłowionych państw 
zachodnich oraz międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i Bank Światowy241. 
 Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i Bank Światowy znajdowały 
się pod duŜym wpływem USA. Wpływowy doradca amerykański J. Sachs przygotował 
równieŜ radykalny program gospodarczy, łączący działania stabilizacyjne ze zmianami 
ustrojowymi, polegającymi na urynkowieniu polskiej gospodarki. Proponował on 
skorzystanie z doświadczeń latynoamerykańskich. Obiecywał całkowite zlikwidowanie 
inflacji w ciągu sześciu miesięcy i wzrost stopy Ŝyciowej w pół roku od dnia 
wprowadzenia w Ŝycie jego programu. Środkami do osiągnięcia takich celów miały 
być: zniesienie wszelkich dotacji i skończenie z wyznaczaniem cen przez państwo, 
wprowadzenie całkowitej swobody tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw polskich i 
zagranicznych, wprowadzenie pełnej wymienialności złotego, wprowadzenie pełnej 
swobody eksportu i importu oraz natychmiastowe zawieszenie spłaty długów 
zagranicznych242. 
 Radykalnie wolnorynkowa propozycja J. Sachsa stanowiła alternatywę dla 
rozwiązań wypracowanych na konferencji "okrągłego stołu". Została ona 
zdecydowanie poparta przez J. Kuronia, wpływowego polityka i publicystę, jednego z 
weteranów opozycji demokratycznej w PRL, który doszedł do wniosku, Ŝe w 
warunkach społecznego zniecierpliwienia próba utrzymania istniejącego stanu rzeczy 
doprowadzi do całkowitego rozpadu. NaleŜało zatem szybko wykonać skok do 
gospodarki rynkowej, chociaŜ Polska nie była do tego przygotowana243. 
 
2. Neoliberalne inspiracje polityki gospodarczej w Polsce i jej kontestacja 
 
 Teoretyczne korzenie radykalnie wolnorynkowych propozycji polityki 
gospodarczej tkwiły w myśli neoliberalnej. Zdobyła ona w Polsce spore grono 
wpływowych zwolenników. D. Tusk pisze w tym kontekście o modzie na liberalizm, 

                                                 
241K. Modzelewski, Dokąd..., op. cit., s. 27. 
242Cud gospodarczy w Polsce? "Gazeta Wyborcza" z 24 sierpnia 1989; Czy w Polsce jest 
moŜliwy gospodarczy cud, "Gazeta Wyborcza" z 24 sierpnia 1989. 
243W późniejszych latach J. Kuroń zmienił zdanie i uwaŜał, Ŝe popełnił w tej sprawie 
zasadniczy błąd. Patrz: T. Kowalik, Intelektualne źródła polskiej transformacji, w: Polska 
transformacja ustrojowa..., op. cit., s. 345-348. 
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będącej echem myślowego przewrotu w Europie Zachodniej i USA. Wspomina o 
fascynacji neoliberalizmem, wolnym rynkiem i indywidualizmem244. 
 Zdaniem T. Kowalika, decyzje określające kształt i kierunek ewolucji ustroju 
gospodarczego w Polsce zostały podjęte w pierwszym okresie transformacji, a 
zwłaszcza w 1989 r. W wyborze zasadniczego kierunku przemian ustrojowych 
decydującą rolę odegrali: premier T. Mazowiecki, jego bliski przyjaciel i szef 
doradców W. Kuczyński, wicepremier i minister finansów L. Balcerowicz oraz 
J. Kuroń245. 
 Przystępując do tworzenia rządu, T. Mazowiecki poszukiwał ekonomisty, który 
odpowiadałby w nim za gospodarkę. Pomagał mu w tym W. Kuczyński. 
K. Modzelewski podkreśla, Ŝe W. Kuczyński był neoliberałem i monetarystą246. Miał 
on duŜy wpływ na T. Mazowieckiego, który nie był ekonomistą i polegał na opiniach, 
takŜe personalnych, swojego przyjaciela i doradcy. T. Mazowiecki szukał swojego 
L. Erharda, a więc osoby, która jak Erhard w Niemczech po II wojnie światowej 
podjęłaby się przeprowadzenia radykalnej reformy gospodarki. T. Mazowieckiemu 
chodziło o walkę z inflacją i przestawienie gospodarki na normalne, wolnorynkowe 
tory. UwaŜał przy tym, Ŝe rozruch gospodarki wolnorynkowej powinien być 
równowaŜony polityką społeczną. Po kilku odmowach, z jakimi się spotkał, 
T. Mazowiecki zwrócił się propozycją objęcia stanowiska ministra finansów do 
L. Balcerowicza, który po namyśle ofertę przyjął247. 
 Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów, L. Balcerowicz 
przejął ster polityki gospodarczej państwa i uzyskał realną władzę. Politykę 
gospodarczą w latach 1989-1991 prowadził zgodnie z własnym przekonaniem. Nie stał 
jednak wówczas na czele Ŝadnej siły politycznej. Parasol ochronny nad polityką 

                                                 
244D. Tusk, Przedmowa, w: J. Lewandowski, Neoliberałowie wobec współczesności, 
Wyd. ATEXT, Gdynia 1991, s. 5-7. 
245T. Kowalik, Intelektualne źródła..., op. cit., s. 338-339. 
246K. Modzelewski, Dokąd..., op. cit., s. 27. 
Monetaryzm jest jednym z najwaŜniejszych nurtów we współczesnej myśli ekonomicznej. 
Program ekonomiczny monetaryzmu ma alternatywny charakter wobec ekonomii popytu 
stworzonej przez J.M. Keynesa. Za główny cel polityki gospodarczej państwa monetaryści 
uznają walkę z inflacją. Monetaryzm jest takŜe utoŜsamiany z wiarą w wolny rynek, z krytyką 
aktywnego rządu w gospodarce oraz z przekonaniem o stabilności sektora prywatnego. Patrz: 
Słownik historii myśli ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. E. Kundery, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 130-132. 
247L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 
Warszawa 1992, s. 10; W. Kuczyński, Zwierzenia zausznika, Polska Oficyna Wydawnicza 
"BGW", Warszawa 1992, s. 54-58. 
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L. Balcerowicza rozpiął NSZZ "Solidarność" oraz politycy wywodzący się z 
"Solidarności" lub cieszący się jej poparciem248. 
 Planem Balcerowicza nazywa się program gospodarczy wykorzystany przez rząd 
T. Mazowieckiego, opublikowany w październiku 1989 r.249 Stwierdzono w nim, Ŝe 
Polska znajduje się w stanie zapaści cywilizacyjnej. Gospodarka jest radykalnie 
niewydolna, a przyczyny tego zjawiska tkwią głęboko w dotychczasowym systemie 
ekonomicznym. Dlatego trzeba przeprowadzić zasadnicze zmiany systemowe. Ich 
celem jest budowa systemu rynkowego zbliŜonego do tego, jaki istnieje w krajach 
wysoko rozwiniętych. Musi to nastąpić szybko, za pomocą działań radykalnych, aby 
jak najbardziej skrócić uciąŜliwy dla społeczeństwa okres przejściowy. 
 Z planu Balcerowicza wynika, Ŝe rząd T. Mazowieckiego był zdecydowany 
doprowadzić do przełomu systemowego. Jednak przekształcanie zaczynało się w 
skrajnie niesprzyjających warunkach. W gospodarce pogłębiała się nierównowaga, 
finanse państwa znajdowały się na granicy całkowitego załamania się. Stąd program 
gospodarczy rządu przewidywał dwa rodzaje działań. Pierwszym była stabilizacja 
gospodarki, a zwłaszcza opanowanie inflacji. Drugim były przeobraŜenia systemu 
gospodarczego. 
 Radykalne działania antyinflacyjne miały umoŜliwi ć zdecydowane obniŜenie tempa 
wzrostu cen i przywrócenie równowagi rynkowej. Przełomowa zmiana systemu 
gospodarczego miała polegać na wprowadzeniu wypróbowanych przez rozwinięte 
kraje zachodnie instytucji gospodarki rynkowej. Skuteczną realizację programu 
stabilizacji gospodarki traktowano jako niezbędny warunek powodzenia 
fundamentalnych zmian systemowych. 
 W planie Balcerowicza zwracają uwagę bardzo jasne stwierdzenia dotyczące 
zerwania z koncepcją gospodarki centralnie planowanej i budową gospodarki rynkowej 
zbliŜonej do tej, jaka istnieje w krajach wysoko rozwiniętych. Trzeba jednak 
zauwaŜyć, Ŝe w krajach wysoko rozwiniętych nie ma jednego modelu ustroju 
gospodarczego, który byłby powszechnie akceptowany. RóŜne kraje realizują w 
praktyce odmienne koncepcje ustrojowe. TakŜe społeczeństwa krajów wysoko 
rozwiniętych są nierzadko głęboko podzielone w sprawie ustroju gospodarczego kraju. 
 Plan Balcerowicza na zawierał dojrzałej koncepcji ustroju gospodarczego Polski. 
Kwestia ta została po prostu zepchnięta na dalszy plan programu gospodarczego rządu. 
Priorytetem była bowiem w tamtym okresie stabilizacja makroekonomiczna. Nie 
określono zatem, jaki model kapitalizmu będzie realizowany. Na dłuŜszą metę takie 

                                                 
248K. Modzelewski, Dokąd..., op. cit., s. 22 i 28. 
249Program gospodarczy. Główne załoŜenia i kierunki, Warszawa, październik 1989. 
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ujęcie kwestii ustroju gospodarczego było jednak niewystarczające. Społeczeństwu nie 
przedstawiono docelowej wizji ustroju gospodarczego, a ono nie miało moŜliwości 
wypowiedzenia się na ten temat. Nie wiedziało zatem, czy zamiarem rządu jest 
budowa kapitalizmu opiekuńczego, czy neoliberalnego kapitalizmu, czy teŜ modelu o 
charakterze mieszanym, pośrednim. 
 Rozmywając i zamazując kwestię wyboru ustroju gospodarczego Polski, stosowano 
w praktyce metodę faktów dokonanych. W ten sposób osoby sprawujące władzę w 
państwie uzyskały bardzo duŜe pole manewru i kształtowania takiego ustroju 
gospodarczego, jaki najbardziej im odpowiadał. Premier T. Mazowiecki 
konsekwentnie mówił o potrzebie realizacji koncepcji społecznej gospodarki rynkowej 
w Polsce. W ten sposób nawiązywał do ordoliberalnej koncepcji ustroju 
gospodarczego, którą w RFN wprowadzili chadecy. Jednak osoby realizujące w jego 
rządzie politykę gospodarczą opowiadały się za rozwiązaniami neoliberalnymi. 
 Ordoliberalizm jest wprawdzie jednym z kierunków współczesnego liberalizmu, ale 
z powodu róŜnic między nim a innymi kierunkami liberalnymi doktryna ta znalazła się 
obok głównego nurtu współczesnej ekonomii neoliberalnej. Podstawy doktrynalne 
ordoliberalizmu są niejednolite, poniewaŜ stworzyli je autorzy o róŜnych 
zapatrywaniach ideowych, mieszkający w Niemczech lub wywodzący się z Niemiec. 
Ordoliberałowie wywarli znaczny wpływ na politykę gospodarczą RFN po II wojnie 
światowej250. 
 Z. Sadowski wskazuje, Ŝe podstawową cechą doktryny neoliberalnej jest uznanie 
procesów wolnorynkowych za jedyną właściwą formę funkcjonowania gospodarki i 
społeczeństwa. Rynek jest w niej traktowany jako dobroczynny mechanizm, któremu 
nie powinno się przeszkadzać. Negatywne zjawiska społeczne są postrzegane jako 
koszty, które trzeba ponosić w imię sprawności działania rynku. Właśnie dlatego w 
doktrynie neoliberalnej nie ma miejsca na troskę o rozwiązywanie problemów 
socjalnych. Natomiast ordoliberalizm jest świadomy potrzeby rozwiązywania kwestii 
socjalnych i uznaje konieczność aktywnego działania państwa jako współregulatora 
gospodarki251. 
 K. Modzelewski uwaŜa, Ŝe w Polsce wiernie powielano zasady neoliberalnej 
ekonomii i monetarystyczne recepty polityki pienięŜno-kredytowej. Polskie elity 
opozycyjne okazały się zaleŜne od panujących w tym czasie na Zachodzie prądów 
umysłowych. Twórcy polskiej strategii reform załoŜyli, Ŝe nie będzie okresu 

                                                 
250R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom 
Wydawniczy "ELIPSA", Warszawa 2002, s. 139-140. 
251Z. Sadowski, W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006, s. 51 i 54. 
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przejściowego i stopniowego przestrajania mechanizmów gospodarki, tylko 
natychmiastowe porzucenie regulatorskich funkcji państwa na rzecz automatyzmu 
rynkowego252. Ostateczny kształt programu stabilizacyjnego był znacznie bardziej 
radykalny od przyjętych załoŜeń, poniewaŜ L. Balcerowicz i jego ekipa byli 
przekonani, Ŝe tylko bardzo restrykcyjna polityka gospodarcza moŜe zdławić 
inflację253. 
 Realizacja planu Balcerowicza wyraźnie róŜniła się od tego, czego oczekiwał 
premier. T. Mazowiecki był bardzo zaskoczony głębokim spadkiem produkcji, 
szybkim wzrostem bezrobocia i istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej duŜej 
części polskiego społeczeństwa w wyniku spadku płac realnych254. Stąd wynikało jego 
rozczarowanie i późniejsze publiczne zdystansowanie się od polityki prowadzonej 
przez L. Balcerowicza255. Natomiast L. Balcerowicz uwaŜał, Ŝe program stabilizacyjny 
dawał wyniki, bo spadała inflacja i znikały w szybkim tempie niedobory. Płaciło się za 
to duŜą cenę, przede wszystkim w postaci spadku produkcji. Bezrobocie ukryte, jakie 
istniało do 1989 r., przechodziło w bezrobocie jawne. Gospodarka przeŜywała 
naturalny wstrząs związany z przejściem ze świata niedoborów do równowagi, gdzie 
jest trudność sprzedaŜy256. 
 L. Balcerowicz prezentował się opinii publicznej jako zwolennik niezbędnej 
twardej kuracji zmierzającej do stworzenia ustrojowych fundamentów trwałego 
rozwoju. Pierwszym fundamentem miał być stabilny pieniądz, a więc niska inflacja. 
Drugim fundamentem powinna być prywatyzacja, a trzecim konkurencja i otwarcie na 
świat. Czwartym fundamentem miała być mądrość związków zawodowych. 
L. Balcerowicz przedstawiał się takŜe jako krytyk szkodliwych ekonomicznych 
nonsensów, niszczących lub osłabiających ustrojowe fundamenty trwałego rozwoju. 
Pierwszym nonsensem był dla niego wycinkowy interwencjonizm, drugim "polityka 

                                                 
252K. Modzelewski, Dokąd..., op. cit., s. 27-30. 
253A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 90-91. 
254W latach 1990-1991 w Polsce wystąpił kryzys stabilizacyjno-transformacyjny. Polityka 
ograniczania popytu za pomocą restrykcyjnej polityki pienięŜnej, fiskalno-budŜetowej i 
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pracujących w gospodarce narodowej spadła o ponad 11% (o 1,9 mln). Polska gospodarka 
weszła na ścieŜkę wzrostu w 1992 r. Patrz: Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 
1995 r. na tle lat 1990-1994, CUP, Warszawa, maj 1996, s. 8. 
255T. Kowalik, Intelektualne źródła..., op. cit., s. 340-341. 
256L. Balcerowicz, 800 dni..., op. cit., s. 73-74 i 77. 



200 

antyrecesyjna", trzecim tanie kredyty, czwartym "przesocjalizowanie" gospodarki, 
piątym ceny minimalne, a szóstym "oddłuŜanie"257. L. Balcerowicz opowiadał się 
zatem za polityką nastawioną na tworzenie ogólnych ram działania dla całej 
gospodarki i znacznym ograniczeniem polityki socjalnej państwa. Kluczowymi 
pojęciami były dla niego wolność i rozwój, stanowiące podstawę ekonomii wolnego 
rynku258. 
 Dymisja rządu T. Mazowieckiego nie oznaczała zmiany kierunku polityki 
gospodarczej w Polsce. Wybrany w dniu 9 grudnia 1990 r. na prezydenta L. Wałęsa 
zapewnił, Ŝe jest za kontynuacją reform gospodarczych pod kierownictwem 
L. Balcerowicza259. Wiązało się to z koncepcją powołania rządu prezydenckiego, a 
więc takiego, który cieszył się poparciem L. Wałęsy i był od niego uzaleŜniony. 
Zaplecze polityczne tego gabinetu stanowiło środowisko gdańskich liberałów260. 
Prezesem Rady Ministrów został J.K. Bielecki, który był zwolennikiem twardej 
polityki antinflacyjnej, a takŜe integracji europejskiej261. 
 W tym kontekście duŜe znaczenie miało podpisanie w dniu 16 grudnia 1991 r. 
przez L. Balcerowicza umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 
Przewidywała ona stopniowe znoszenie barier celnych aŜ do ich pełnej liberalizacji 
(poza handlem artykułami rolnymi). Był to waŜny krok na długiej drodze integracji 
Polski z Unią Europejską262. 
 Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe hasło "powrotu do Europy" było wiodącym motywem 
od początku transformacji ustrojowej. Nawiązywało ono do silnie nagłaśnianego 
poglądu o konieczności przejmowania przez Polskę sprawdzonych rozwiązań z 
obszaru najbliŜszego kulturowo i celowości regionalnej integracji w ramach EWG. 
Obawiano się, Ŝe w przypadku niekorzystnego rozwoju wydarzeń Polska mogłaby 
pozostać poza granicami zjednoczonej Europy Zachodniej, na peryferiach światowego 
postępu cywilizacyjnego. Chciano zatem dokonać transformacji ustrojowej w jak 
najkrótszym okresie czasu, aby potem Polska mogła bez zbędnej zwłoki przystąpić do 
EWG263. 

                                                 
257L. Balcerowicz, Fundamenty i nonsensy, "Gazeta Wyborcza" z 3-4 lipca 1993. 
258L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1995. 
259L. Balcerowicz, 800 dni..., op. cit., s. 84. 
260J.K. Bielecki, Liberalizm stosowany, "Przegląd Polityczny" 1991, nr 1. 
261A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 167-171. 
262Ibidem, s. 190-191. 
263J. Sandorski, Być w EWG, "Społeczeństwo Otwarte" 1992, nr 1. 
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 Na początku lat 1990-tych Polska zdecydowała się na radykalną reorientację 
stosunków gospodarczych z zagranicą, nastawiając się na współpracę z krajami o 
dojrzałej gospodarce rynkowej, szczególnie z tymi, które tworzyły EWG. Równolegle 
ograniczano współpracę z krajami RWPG. Słabo rozpoznano jednak problemy 
związane z taką polityką. Sądzono, Ŝe kraje tworzące EWG równie szybko otworzą się 
na współpracę z Polską. Tymczasem rzeczywistość okazała się znacznie bardziej 
złoŜona, głównie ze względu na gradualistyczny charakter procesów integracyjnych w 
ramach EWG – Ŝmudne negocjacje, zasadę uzgadniania decyzji między partnerami 
gospodarczymi i wymóg osiągania zgody przy ich podejmowaniu. Zarówno Polska, 
jak i kraje EWG liczyły na długotrwałe, pozytywne skutki integracji, ale odmiennie 
postrzegały przebieg procesu dostosowawczego. W rezultacie Polska przystąpiła do 
Unii Europejskiej dopiero 1 maja 2004 r. Z tej perspektywy wysiłek Polski, aby w jak 
najszybszym tempie przeprowadzić transformację ustrojową i otwarcie polskiej 
gospodarki, okazał się niecelowy. 
 Warto podkreślić, Ŝe wybór opcji prozachodniej przez Polskę zdeterminował 
poszukiwania w zakresie ustroju gospodarczego. Decyzja o integracji z EWG 
przesądziła bowiem o tym, Ŝe na początku lat 1990-tych Niemcy stały się dla Polski 
bardzo waŜnym partnerem gospodarczym i politycznym. Właśnie doświadczenia 
niemieckie z okresu po II wojnie światowej, kiedy wprowadzano społeczną 
gospodarkę rynkową, były analizowane w Polsce pod kątem ich wykorzystania w 
procesie transformacji ustrojowej264. Część polityków i ekonomistów doszła bowiem 
do wniosku, Ŝe najlepszym ustrojem dla Polski jest społeczna gospodarka rynkowa, 
godząca wolną przedsiębiorczość z zabezpieczeniami socjalnymi dla osób, które nie są 
zdolne do tego, aby normalnie funkcjonować na rynku i samodzielnie zagwarantować 
sobie warunki egzystencji. 
 Tymczasem sytuacja gospodarcza Polski w 1991 r. w dalszym ciągu pogarszała się. 
Spadała produkcja i rosło bezrobocie. Wskutek zmniejszania się wpływów 
podatkowych odnowił się deficyt budŜetowy. Dodatkowo załamała się wymiana 
gospodarcza z krajami byłego bloku socjalistycznego, w tym zwłaszcza z ZSRR. 
Przyczyniło się do tego między innymi odejście z dniem 1 stycznia 1991 r. od 
rozliczeń w rublach transferowych na rzecz rozliczeń wolnodewizowych. 28 czerwca 

                                                 
264Szczególne osiągnięcia w tym względzie miała Katedra Ekonomii Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, która organizowała corocznie przez siedem kolejnych lat (1991-1997) 
konferencje naukowe poświęcone społecznej gospodarce rynkowej. Patrz: A. Czech, U. Zagóra-
Jonszta, Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, 
PTE, Warszawa 2002, s. 18. 
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1991 r. rozwiązano RWPG. W wyniku wprowadzenia cen światowych w wymianie 
handlowej z ZSRR znacznie zwiększyły się polskie wydatki na importowane surowce: 
ropę naftową i gaz ziemny. Jednocześnie polski eksport do ZSRR drastycznie spadł, 
czego nie była w stanie zrekompensować rosnąca wymiana z EWG265. 
 W miarę upływu czasu coraz więcej Polaków rozczarowywało się realizacją planu 
Balcerowicza266. Przyczyniły się do tego takŜe liczne w 1991 r. afery gospodarcze, 
którym państwo nie potrafiło skutecznie przeciwdziałać. Rząd liberałów pod 
kierownictwem J.K. Bieleckiego znalazł się wkrótce w ogniu krytyki, a określenie 
"liberały-aferały" naleŜało do łagodniejszych sformułowań wobec członków partii 
premiera267. 
 ChociaŜ polityka gospodarcza L. Balcerowicza była krytykowana z róŜnych stron, 
to jednak po jego odejściu bardzo trudno było wypracować dla niej zasadniczą i 
realistyczną alternatywę, która miałaby wystarczające poparcie polityczne. Uchwalona 
28 czerwca 1991 r. ordynacja wyborcza do Sejmu została oparta na zasadzie 
proporcjonalności. Dlatego Sejm, który został wyłoniony w wyborach 27 października 
1991 r., był politycznie rozbity. Nie potrafił on wyłonić stabilnej większości, 
stanowiącej oparcie dla rządu, który byłby zdolny jasno określić nowy kierunek 
polityki gospodarczej. W tej sytuacji polityka gospodarcza kolejnych słabych rządów 
solidarnościowych w latach 1992-1993 sprowadzała się przede wszystkim do prób 
mniej lub bardziej pragmatycznego rozwiązywania bieŜących problemów. Dotyczyły 
one między innymi: poprawy zarządzania majątkiem państwowym, modyfikacji 
polityki kursowej, restrukturyzacji "złych długów" przedsiębiorstw, polityki handlowej 
i ochrony rodzimej produkcji przed konkurencją zagraniczną. 
 Dla dalszego biegu wydarzeń w Polsce duŜe znaczenie miało uchwalenie 28 maja 
1993 r. nowej ordynacji wyborczej do Sejmu. Utrzymała ona wprawdzie system 
proporcjonalny, ale wprowadziła progi: 5% dla partii i 8% dla koalicji. W ten sposób 
ordynacja zablokowała dostęp do Sejmu małym partiom politycznym, natomiast 
wzmocniła pozycję duŜych partii i koalicji wielu partii, które mogły "przechwytywać" 
głosy słabszych ugrupowań. Przeprowadzone w dniu 19 września 1993 r. wybory 
parlamentarne przyniosły klęskę ugrupowaniom solidarnościowym (rozproszona 
centroprawica) i dały zwycięstwo postkomunistycznemu Sojuszowi Lewicy 

                                                 
265A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 176-178. 
266Z badań CBOS wynika, Ŝe w styczniu 1991 r. aprobata netto dla planu Balcerowicza 
osiągnęła poziom ujemny, tj. więcej osób odrzucało politykę gospodarczą L. Balcerowicza, niŜ 
ją aprobowało. Patrz: A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 178. 
267Ibidem, s. 176-185. 
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Demokratycznej (SLD, zjednoczona centrolewica) oraz Polskiemu Stronnictwu 
Ludowemu (PSL, ludowcy). 
 D.K. Rosati podkreśla, Ŝe zarówno SLD, jak i PSL w trakcie kampanii wyborczej 
stosowały nieodpowiedzialną, agresywną, populistyczną i niekiedy antyrynkową 
retorykę268. Jednak w praktyce polityka makroekonomiczna nowej koalicji okazała się 
zdyscyplinowana i restrykcyjna. Kojarzyła ona działania antyinflacyjne i stabilizacyjne 
oraz przedsięwzięcia prorozwojowe269. 
 Szczególną rolę w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej centrolewicowej 
koalicji rządowej SLD-PSL odegrał G.W. Kołodko. W latach 1994-1997 był on 
wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem finansów. Jako osoba kierująca polityką 
gospodarczą nadał jej nowy kształt. W znacznym stopniu zmodyfikował bowiem 
kierunek transformacji ustrojowej w Polsce. 
 G.W. Kołodko był zdecydowanym oponentem L. Balcerowicza. Krytykował go za 
"przestrzelenie" polityki stabilizacji makroekonomicznej i "zarŜnięcie" polskiej 
gospodarki. Dowodził, Ŝe wbrew temu, co twierdził L. Balcerowicz, w Polsce nie 
przeprowadzono udanej "terapii szokowej", ale jedynie doprowadzono gospodarkę do 
stanu "szoku bez terapii". G.W. Kołodko obwiniał L. Balcerowicza o wywołanie 
głębokiego kryzysu transformacyjno-stabilizacyjnego. Argumentował, Ŝe w Polsce w 
zakresie polityki gospodarczej moŜna było osiągnąć duŜo więcej, ponosząc znacznie 
mniejsze koszty270. 
 G.W. Kołodko zaproponował program polegający na twórczym przeorientowaniu 
polityki gospodarczej. Przygotował go dla koalicji SLD-PSL w październiku 1993 r. w 

                                                 
268Społeczeństwo nie odczuwało jeszcze pozytywnych skutków wzrostu gospodarczego, który 
pojawił się w 1992 r. Tymczasem SLD prowadził konsekwentną krytykę "katastrofalnej 
polityki gospodarczej" rządów solidarnościowych opartej na "dogmatycznym monetaryzmie". 
Starał się równieŜ wykreować na obrońcę zwykłych ludzi zagroŜonych przez "dziki 
kapitalizm". Proponowany przez SLD program gospodarczy stanowił alternatywę dla 
dotychczasowej polityki gospodarczej rządów solidarnościowych. Jego istotą było nakręcanie 
koniunktury przez państwo i podjęcie aktywnej polityki społecznej. Teoretyczną podstawę 
takich rozwiązań stanowiła ekonomia keynesowska. Retoryka państwowego interwencjonizmu, 
uprawiana przez liderów SLD, umoŜliwiła zdobycie poparcia duŜej części społeczeństwa, która 
doszła do wniosku, Ŝe rządy solidarnościowe wpędziły Polskę w stan chaosu i ubóstwa. W 
1991 r. uwaŜało tak 51,3% ankietowanych, a w 1993 r. odsetek ten wzrósł do 64,1%. Patrz: 
A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 326. 
269D.K. Rosati, Polska droga..., op. cit., s. 66-68. 
270G.W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, 
Warszawa 1999; G.W. Kołodko, Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do 
trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993. 
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postaci 44 punktów271. Strategia dla Polski została oficjalnie zaakceptowana przez rząd 
w czerwcu 1994 r.272 Jej rozwinięciem był Pakiet 2000, który został przyjęty przez rząd 
w 1996 r. Nakreślił on ścieŜkę postępowania w sferze polityki fiskalnej pod kątem 
sprzyjania wysokiemu tempu wzrostu gospodarczego273. 
 Strategia dla Polski przypominała podstawowe cele transformacji systemowej i 
miała słuŜyć ich realizacji. Polska powinna kontynuować drogę do demokracji i 
społecznej gospodarki rynkowej. Dlatego potrzebna była strategiczna koncepcja 
rozwoju gospodarczego, zawierająca trzy priorytety: szybki wzrost gospodarczy, 
stabilizację systemową i mikroekonomiczną oraz poprawę warunków Ŝycia. 
 Kluczowe znaczenie miało przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i nadanie 
mu cech trwałości oraz obniŜenie społecznych kosztów reform. W związku z tym 
przewidywano wydłuŜenie horyzontu prowadzonej polityki gospodarczej. Zamiast 
działań o charakterze doraźnym, które mocno angaŜowały kolejne rządy 
solidarnościowe, na pierwszy plan wysunięto kwestię średnioterminowej strategii 
finansowej państwa. Walkę z inflacją zamierzano prowadzić w długim horyzoncie 
czasowym. W ten sposób chciano wspierać tendencje wzrostowe w polskiej 
gospodarce. Ponadto zamierzano wzmocnić instytucjonalną obudowę rynku i 
konkurencji. Stabilizacja makroekonomiczna i systemowa miała uspokajać 
oczekiwania podmiotów gospodarczych – tak konsumentów, jak i producentów oraz 
zwiększać stopień przewidywalności zmian sytuacji gospodarczej. W warunkach 
stabilnych reguł gry ekonomicznej przedsiębiorcy mogliby spokojnie prowadzić 
uczciwą działalność gospodarczą i zwiększać produkcję. Realizację Strategii dla Polski 
miała umoŜliwi ć reforma centrum gospodarczego. Uznano bowiem, Ŝe ówczesny układ 
ministerstw, urzędów centralnych i agencji nie był podporządkowany głównej linii 
działań rządu. 
 DuŜo uwagi poświęcono takŜe poprawie warunków Ŝycia, stanowiącej społeczny 
rdzeń Strategii dla Polski. Zakładano, Ŝe wzrost gospodarczy umoŜliwi wzrost 
przeciętnej płacy oraz umiarkowany wzrost siły nabywczej przeciętnej renty i 
emerytury. Podział dochodów miał wszystkim zagwarantować przynajmniej 
elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego, którego wcześniej zostali 
pozbawieni. Przewidywano takŜe reformę systemu zabezpieczenia socjalnego. 
Przebudowa stosunków pracy i zasad kształtowania wynagrodzeń miały być 

                                                 
271G.W. Kołodko, Moja globalizacja czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001, 
s. 17-19. 
272G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994. 
273G.W. Kołodko, Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa 1996. 
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ukierunkowane na stabilizację oczekiwań ludzi pracy najemnej. Chodziło o to, aby 
państwo ustanowiło granice regresu społecznego oraz stworzyło warunki i 
perspektywy poprawy sytuacji w przyszłości. WaŜnym sposobem poprawy sytuacji 
materialnej ludzi miało być aktywne przeciwdziałanie bezrobociu. Do poprawy 
warunków Ŝycia miały się równieŜ przyczynić: rozwój budownictwa mieszkaniowego 
oraz infrastruktury, przeciwdziałanie degradacji regionalnej, ochrona środowiska 
naturalnego oraz zwiększające się inwestycje w kapitał ludzki. 
 Istotnym elementem Strategii dla Polski była kwestia integracji z Unią Europejską. 
W tej sprawie podkreślono z jednej strony dąŜenie do szybkiego wejścia Polski do 
UE274. Z drugiej jednak strony dostrzeŜono brak w pełni zadowalających doświadczeń 
integracyjnych – mimo udzielanego Polsce wsparcia finansowego. ChociaŜ bowiem 
układ o stowarzyszeniu uznawał potrzebę asymetrii we wzajemnej liberalizacji handlu 
ze względu na trudniejsze zadania w zakresie restrukturyzacji polskiej gospodarki, to 
jednak nie Polska, ale właśnie UE przeszła z deficytu do nadwyŜek, zwłaszcza w 
odniesieniu do produktów rolnych i Ŝywności przetworzonej. Polscy producenci byli 
natomiast na wielu odcinkach wystawiani na nieuczciwą konkurencję ze strony 
subsydiowanych towarów zachodnioeuropejskich, zarówno na rynku krajowym, jak i 
międzynarodowym. Dodatkowo kraje UE niechętnie otwierały się na polski eksport. 
Dlatego wyraŜano oczekiwanie, Ŝe UE podejmie istotne kroki sprzyjające integracji i w 
większym stopniu otworzy swoje rynki. 
 D.K. Rosati zauwaŜa, Ŝe wiele ambitnych zadań sformułowanych w Strategii dla 

Polski pozostało na papierze. Dotyczyło to między innymi waŜnych przedsięwzięć 
strukturalnych, a zwłaszcza przebudowy systemu zabezpieczenia społecznego. 
Natomiast znacznie lepiej zrealizowano postanowienia odnoszące się do 
średniookresowej strategii finansowej i wejścia na ścieŜkę szybkiego wzrostu 
gospodarczego. Pomimo zmniejszenia liczby prywatyzowanych przedsiębiorstw 

                                                 
274Na szczycie kopenhaskim Rady Europejskiej w 1993 r. ustalono warunki dla tych krajów, 
które chciały przystąpić do UE (tzw. kryteria kopenhaskie). Dotyczyły one zagadnień 
politycznych, ekonomicznych i zdolności do przyjęcia zobowiązań członkowskich. Kryterium 
polityczne wskazywało na wymóg stabilności instytucji gwarantujących demokrację i 
praworządność, praw człowieka, a takŜe szacunku dla ochrony mniejszości. Kryterium 
ekonomiczne odnosiło się do wymogu istnienia funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz 
zdolności do radzenia sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi wewnątrz UE. 
Natomiast kryterium zdolności do przyjęcia zobowiązań członkowskich miało związek ze 
zdolnością do podjęcia zobowiązań członkowskich. Chodziło tutaj w szczególności o 
konsekwentną realizację celów unii politycznej, ekonomicznej i walutowej. Patrz: R. König, 
Czy kryteria z Maastricht powinny zostać zmodyfikowane?, "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12. 
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państwowych znacznie wzrosły wpływy do budŜetu państwa z tytułu prywatyzacji. 
Przeprowadzono reformę centralnej administracji rządowej275. 
 W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na istotne zwiększenie w latach 1994-1997 
interwencjonizmu państwowego w róŜnych dziedzinach polskiej gospodarki. 
G.W. Kołodko deklarował się bowiem jako zwolennik złotego środka między 
rynkowym liberalizmem a nadmiernie rozbudowanym interwencjonizmem 
państwowym i konsekwentnie zmierzał do tego, aby państwo stało się aktywnym 
regulatorem polskiej gospodarki276. Krytycy takiej polityki interpretowali ją jako 
etatystyczny zwrot w gospodarce. Niepokoił ich zwłaszcza nacisk na komercjalizację 
przedsiębiorstw państwowych, czyli przekształcanie przedsiębiorstw państwowych 
w jednoosobowe spółki skarbu państwa. Ich zdaniem, komercjalizacja mogła 
przyczyniać się opóźnienia prywatyzacji, którą naleŜało zdecydowanie przyspieszyć277. 
WaŜnym kierunkiem działań państwa były równieŜ interwencje o charakterze 
sektorowym278. 
 Lata 1994-1997 były okresem szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce. PKB 
wzrósł w tym czasie o ponad 26%. Stopa bezrobocia spadła z 16,4% w końcu 1993 r. 
do 10,3% w końcu 1997 r. Roczna stopa inflacji obniŜyła się w przybliŜeniu z 35% do 
15%. Oficjalne rezerwy walutowe państwa wzrosły z 4,3 mld USD do 21 mld USD. 
Wzrost gospodarczy przyczynił się do odczuwalnej poprawy warunków Ŝycia i pracy. 
Znacznie zmniejszyła się liczba strajków279. 
 G.W. Kołodko interpretował ten sukces jako skutek realizacji nowej koncepcji 
reform ustrojowych sprzęŜonych z polityką rozwoju. Oprócz istotnej poprawy 
wskaźników makroekonomicznych zahamowano bowiem narastanie nieuzasadnionego 
zróŜnicowania dochodów i nierówności społecznych280. W tym kontekście 
G.W. Kołodko prezentował się jako zwolennik tworzenia w Polsce społecznej 
gospodarki rynkowej, która godzi efektywność ze sprawiedliwością, opiera bogactwo o 
maksymalizację wartości dodanej, umoŜliwia ekspansję przedsiębiorczości, zapewnia 
instytucjonalną obudowę rynku i sprzyja społecznej solidarności281. 

                                                 
275D.K. Rosati, Polska droga..., op. cit., s. 74-88. 
276Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006, s. 215-216. 
277A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 388. 
278D.K. Rosati, Polska droga..., op. cit., s. 75-77. 
279Ibidem, s. 88-89; A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 387. 
280G.W. Kołodko, Moja globalizacja..., op. cit., s. 406. 
281G.W. Kołodko, Tygrys z ludzką twarzą, TNOiK, Toruń 2001, s. 206-210. 
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3. Stan obecny i perspektywy polityki ładu gospodar czego w Polsce 
 
 Zwieńczeniem przeprowadzonych w Polsce reform ustrojowych było uchwalenie 
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. nowej konstytucji. Była ona 
efektem szerokiego politycznego i światopoglądowego kompromisu. Oprócz Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej i większości Polskiego Stronnictwa Ludowego nową 
konstytucję poparły równieŜ Unia Wolności i Unia Pracy282. W promowanie nowej 
ustawy zasadniczej zaangaŜował się prezydent A. Kwaśniewski, niedawny lider SLD, 
który w 1995 r. wygrał wybory i został głową państwa polskiego. Nowa konstytucja 
została przyjęta w referendum, które odbyło się 25 maja 1997 r., i weszła w Ŝycie z 
dniem 17 października 1997 r.283 
 R. Bugaj zauwaŜa, Ŝe nowa konstytucja nie tyle wprowadziła znaczące zmiany do 
juŜ istniejących reguł, co skodyfikowała i utrwaliła wykształconą praktykę. Ustrojowy 
kompromis był konieczny, poniewaŜ uchwalenie konstytucji wymagało poparcia 2/3 
członków Zgromadzenia Narodowego284. W warunkach poszukiwania kompromisu 
konstytucyjnego i większości konstytucyjnej doszło do zderzenia racji zwolenników 
neoliberalnego kapitalizmu, kapitalizmu opiekuńczego oraz społecznej gospodarki 
rynkowej. Zakończyło się ono uznaniem społecznej gospodarki rynkowej za podstawę 
ustroju gospodarczego Polski. Odrzucono bowiem opcje skrajne i wybrano złoty 
środek, który większości Polaków kojarzył się z zachodnioniemieckim dobrobytem i 
kapitalizmem przyjaznym dla zwykłych ludzi. Hasło społecznej gospodarki rynkowej 
jednoczyło Polaków i nie miało kontrowersyjnego charakteru. 
 Definicja społecznej gospodarki rynkowej została sformułowana w art. 20 
konstytucji z 1997 r. Stwierdzono w nim, Ŝe: "Społeczna gospodarka rynkowa oparta 
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej". 
 PowyŜsza zasada została następnie rozwinięta w dwóch kierunkach. Z jednej strony 
w rozdziale II konstytucji z 1997 r. potwierdzono istotne zobowiązania państwa w 
zakresie dostarczania dóbr (usług) publicznych i społecznych oraz zabezpieczenia 
społecznego. Wiązało się to z koniecznością wydatkowania odpowiednich środków na 

                                                 
282Przeciwko głosowali między innymi parlamentarzyści z "Solidarności" oraz kilku 
parlamentarzystów z PSL. 
283A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 438-442. 
284R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 31. 
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ich realizację. Z drugiej strony w rozdziale X konstytucji znajdują się zapisy 
ograniczające wielkość państwowego długu publicznego do 3/5 wartości rocznego 
produktu krajowego brutto oraz uniemoŜliwiające pokrywanie deficytu budŜetowego 
przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa. Ponadto 
zagwarantowano niezaleŜność Narodowego Banku Polskiego odpowiadającego za 
wartość polskiego pieniądza. 
 Regulacje konstytucyjne wprowadzają dosyć wysoki standard zabezpieczenia 
społecznego, a przy tym wymuszają reŜim stabilności finansów publicznych. W tym 
kontekście R. Bugaj zwraca uwagę, Ŝe mogą się one okazać kolizyjne, a ich realizacja 
moŜe być trudna, gdy pojawią się znaczące szoki generujące cykliczne wahania285. 
 Wybór społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy ustroju gospodarczego 
cechował umiar i pragmatyzm. Konsekwentne podąŜanie tą drogą pozwoliłoby Polsce 
uniknąć skrajnych rozwiązań w polityce kształtowania ładu gospodarczego. Skrajne 
opcje w polityce gospodarczej mogłyby okazać się niekorzystne albo dla wzrostu 
gospodarczego, albo dla stabilności społecznej i politycznej, a ponadto mogłyby one 
zaszkodzić integracji Polski z UE286. 
 Otwarta pozostawała jednak kwestia realizacji w Polsce rodzimej odmiany 
społecznej gospodarki rynkowej. Pomimo sformułowania oryginalnych zapisów 
dotyczących ustroju gospodarczego w konstytucji z 1997 r. w Polsce nie udało się 
bowiem wypracować dojrzałej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. W 
przypadku Niemiec korzenie społecznej gospodarki rynkowej tkwiły w 
ordoliberalizmie. Stanowił on teoretyczną podstawę ustroju gospodarczego RFN. 
Tymczasem w polskiej myśli ekonomicznej nie uformował się Ŝaden odpowiednik 
niemieckiego ordoliberalizmu. W tej sytuacji kompromis konstytucyjny nie wygasił w 
Polsce sporu ideowego pomiędzy zwolennikami neoliberalizmu a zwolennikami 
państwa opiekuńczego. Z punktu widzenia neoliberałów tempo reform w Polsce było 
bowiem zbyt wolne, a zakres dokonywanych zmian wciąŜ zbyt mały. Właśnie dlatego 
domagali się oni przyspieszenia reform w róŜnych dziedzinach Ŝycia gospodarczego i 
ograniczenia polityki społecznej państwa. Z kolei zwolennicy państwa opiekuńczego, 
uŜywając populistycznych haseł, Ŝądali znacznego zwiększenia polityki społecznej i 
wzrostu roli państwa w Ŝyciu gospodarczym. Tymczasem praktyka społecznej 
gospodarki rynkowej w Polsce sprowadzała się często do prób dość chaotycznego 

                                                 
285Ibidem, s. 31 i 47. 
286Z. Blok, Transformacja..., op. cit., s. 314-316; J. Stacewicz, Polityka gospodarcza, SGH, 
Warszawa 1988, s. 74-79; U. Zagóra-Jonszta, Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa 
Niemiec. MoŜliwości jej realizacji w Polsce, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1999. 
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rozwiązywania bieŜących problemów. Obfitowała ona w działania nie do końca 
przemyślane, które utrudniały wypracowanie polskiej odmiany społecznej gospodarki 
rynkowej. 
 Z punktu widzenia kształtu ustroju gospodarczego Polski zasadnicze znaczenie 
miały działania związane z integracją Polski z UE. Negocjacje dotyczące przystąpienia 
Polski do UE rozpoczęły się w marcu 1998 r. Okazały się jednak trudne i długotrwałe. 
Polska musiała wcielić do prawa krajowego dorobek ustawodawstwa wspólnotowego 
(acquis communautaire) i stworzyć podwaliny instytucjonalne integracji. Proces 
dostosowania Polski do członkostwa w UE nie ograniczał się jedynie do harmonizacji 
przepisów prawa, jego interpretacji i stosowania. Wiązał się on równieŜ z tworzeniem 
instytucji kompatybilnych do instytucji UE oraz stopniowym podnoszeniem 
sprawności polskiej gospodarki. 
 Istotną częścią przygotowań Polski do członkostwa w UE były cztery reformy 
ustrojowe287. Wprowadzał je w Ŝycie rząd koalicyjny Akcji Wyborczej "Solidarność" i 
Unii Wolności, stworzony w 1997 r. po wyborach parlamentarnych, w których poraŜkę 
poniosły SLD i PSL288. Wicepremierem i ministrem finansów w rządzie J. Buzka 
został L. Balcerowicz289. 

                                                 
287Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, praca zbiorowa pod red. L. Kolarskiej-
Bobińskiej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000. 
288W trakcie kampanii wyborczej Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS), skupiająca 
zdecydowaną większość skłóconych dotychczas ugrupowań prawicowych, ostro atakowała 
SLD i zmierzała do polaryzacji sceny politycznej. AWS udało się zdyskredytować sukcesy 
gospodarcze koalicji SLD-PSL. Podkreślała bowiem, Ŝe zostały one osiągnięte dzięki 
zaniechaniu zasadniczych reform prowadzących do nowoczesności. AWS zapowiadała 
przeprowadzenie reform ustrojowych: reformy ubezpieczeń społecznych, słuŜby zdrowia, 
oświaty oraz administracji państwowej. Obiecywała równieŜ powszechne uwłaszczenie. Z kolei 
Unia Wolności (UW) pod przywództwem L. Balcerowicza lansowała program liberalnych 
reform (II plan Balcerowicza), którego zasadniczym elementem było uproszczenie i obniŜenie 
podatków oraz walka z inflacją. Działania te miały doprowadzić do osiągnięcia większego 
tempa wzrostu gospodarczego niŜ w okresie rządów koalicji SLD-PSL. Na wynik wyborów 
miała wpływ katastrofalna powódź, jaka w lipcu 1997 r. dotknęła południowo-zachodnią część 
Polski. Ujawniła ona brak wystarczającego przygotowania wielu słuŜb państwowych do 
działania w sytuacji nadzwyczajnej, co pogorszyło wizerunek osób i ugrupowań sprawujących 
władzę. Patrz: A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 442-453. 
289Koalicja rządowa rozpadła się w wyniku narastających konfliktów pomiędzy AWS a UW. 
Unijni ministrowie zostali zdymisjonowani w czerwcu 2000 r. Rząd J. Buzka był odtąd 
gabinetem mniejszościowym, istniejącym nie dzięki poparciu większości parlamentarnej, ale za 
sprawą zapisów konstytucji. Wymagały one bowiem złoŜenia w Sejmie wniosku o 
konstruktywne wotum nieufności, co w ówczesnej sytuacji politycznej okazało się niemoŜliwe. 
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 R. Bugaj podkreśla, Ŝe trzy kluczowe reformy (ubezpieczeń społecznych, 
samorządowa i w zakresie ochrony zdrowia) zostały zaprogramowane jeszcze przed 
wyborami parlamentarnymi w 1997 r. i nie uległy zasadniczym zmianom po 
przeprowadzeniu wyborów. Nowa ekipa rządząca uznała jednak potrzebę 
przyspieszonej realizacji tych reform oraz radykalizacji przemian rynkowych i 
własnościowych. Natomiast reforma w edukacji miała mniejsze znaczenie dla sektora 
finansów publicznych290. 
 Do 1998 r. istniał w Polsce repartycyjny system ubezpieczeń. Funkcjonował on bez 
zasadniczych perturbacji do końca lat 1980-tych dzięki utrzymywaniu wysokiej relacji 
aktywnych zawodowo do zawodowo biernych. Jednak w latach 1990-tych sytuacja 
tego systemu znacznie się pogorszyła. Był to skutek pojawienia się wysokiego 
bezrobocia oraz wprowadzenia przepisów umoŜliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę i liberalizacji procedur uzyskiwania świadczeń 
rentowych291. 
 W rezultacie tych wydarzeń gwałtownie wzrosły wypłaty świadczeń, natomiast 
wpływy relatywnie spadły. Mimo podwyŜszenia składki repartycyjny system 
ubezpieczeń wymagał dotowania ze środków budŜetu państwa. To z kolei stwarzało 
powaŜne zagroŜenie dla stabilności finansów publicznych. Zdecydowano się zatem na 
stworzenie systemu ubezpieczeń społecznych o charakterze kapitałowo-komercyjnym. 
Działalność zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, finansującego 
emerytury o charakterze powszechnym i obowiązkowym tradycyjną metodą 
repartycyjną (I filar systemu), została uzupełniona przez prywatne otwarte fundusze 
emerytalne o charakterze powszechnym i obowiązkowym (II filar systemu) oraz przez 
dobrowolne pracownicze programy emerytalne (III filar systemu). 
 W ten sposób przenoszono w długim okresie cięŜar finansowania systemu 
ubezpieczeń społecznych na barki poszczególnych osób i odciąŜano budŜet państwa. 
Ponadto stymulowano indywidualną zapobiegliwość. Podstawowe hasło kampanii 
promującej reformę brzmiało bowiem: twoja starość, twoja emerytura, twoje konto 
emerytalne. W tym kontekście krytycy reformy ubezpieczeń społecznych podnosili 
zarzut, Ŝe promuje ona w warstwie ideologicznej indywidualny i grupowy egoizm, a 

                                                                                                                                  
W dniu 22 grudnia 2000 r. L. Balcerowicz został powołany przez Sejm (głosami posłów AWS i 
UW) na prezesa Narodowego Banku Polskiego. W zamian UW poparła projekt budŜetu na 
2001 r., co umoŜliwiło rządowi J. Buzka przetrwanie do końca kadencji. Patrz: A. Dudek, 
Pierwsze lata..., op. cit., s. 471-479 oraz 491; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, 
Wyd. ARCANA, Kraków 2007, s. 378-387 oraz 404-405. 
290R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 32. 
291Ibidem, s. 33. 
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marginalizuje znaczenie zasady solidaryzmu społecznego. Wskazywali równieŜ na 
silny lobbing środowisk biznesowych, mających doświadczenie w poszukiwaniu renty, 
które dąŜyły do włączenia ubezpieczeń społecznych do sektora rynkowego292. 
 W przypadku reformy ubezpieczeń społecznych słabym ogniwem okazał się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nie dysponował on bowiem systemem 
informatycznym, który pozwoliłby mu prawidłowo wypełniać nowe zadania. Dlatego 
ZUS nie stworzył na czas indywidualnych kont dla wszystkich ubezpieczonych 
Polaków. Nie przekazywał równieŜ terminowo płaconych przez nich składek do 
prywatnych funduszy emerytalnych293. Skutki błędów popełnionych przy wdraŜaniu 
reformy ubezpieczeń społecznych były odczuwane w kolejnych latach. Dodatkowym 
problemem było to, Ŝe ubezpieczenia społeczne w dalszym ciągu postrzegano jako 
źródło potencjalnej niestabilności sektora finansów publicznych w Polsce. Przyczyną 
takiej sytuacji było między innymi przyznanie przywilejów emerytalnych niektórym 
grupom zawodowym294. PodwaŜyło to logikę i sens przeprowadzenia reformy systemu 
ubezpieczeń społecznych. 
 Bardzo powaŜne zmiany wprowadzono równieŜ w finansowaniu słuŜby zdrowia. 
Zrezygnowano bowiem z systemu budŜetowego i ustanowiono system kas chorych. 
Oficjalnie deklarowano, Ŝe celem zmian jest poprawa świadczeń ochrony zdrowia, a 
takŜe poprawa efektywności. Reformie nie towarzyszył wzrost nakładów na słuŜbę 
zdrowia. Tymczasem bardzo silnie wzrósł udział kosztów związanych z "obudową" 
administracyjną nowego systemu295. PowaŜnym problemem okazało się równieŜ 
upolitycznienie kas chorych. Stały się one bowiem jeszcze jedną synekurą dla 
lokalnych działaczy róŜnych ugrupowań296. W 2003 r. system kas chorych został 
zastąpiony przez jednolity, scentralizowany Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)297. 
 W tym kontekście R. Bugaj zauwaŜa, Ŝe istniała zasadnicza wątpliwość co do 
efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeniowego w przypadku słuŜby 
zdrowia. Tworzono bowiem sytuację, w której świadczeniobiorcy nie ponosili kosztów 
korzystania z usług medycznych, a świadczeniodawcy byli materialnie zainteresowani 

                                                 
292Ibidem, s. 33-35. 
293A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 464-465. 
294H. Kuzińska, Czy Polska ma juŜ dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej? 
Polityka fiskalna, w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, praca 
zbiorowa pod red. J. Kleera i A. Kondratowicza, CeDeWu i OLYMPUS Szkoła WyŜsza, 
Warszawa 2007, s. 176-177. 
295R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 35. 
296A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 463. 
297A. Dudek, Historia..., op. cit., s. 438-439. 
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w ich dostarczaniu. Dlatego zapewnienie swobodnego lub choćby tylko 
zadowalającego dostępu do usług ochrony zdrowia i efektywne działanie nowego 
systemu było od samego początku mało realne. NaleŜało się raczej liczyć ze wzrostem 
kosztów transakcyjnych i z presją na wzrost nakładów na słuŜbę zdrowia298. 
 DuŜe kontrowersje wywołała takŜe reforma administracji państwowej. Zmianie 
podziału administracyjnego kraju miało towarzyszyć dokończenie reformy 
samorządowej, którą rozpoczęto w 1990 r. Początkowo planowano likwidację 
istniejących 49 małych województw i stworzenie 12 duŜych województw. Oprócz tego 
zamierzano utworzyć powiaty. W ten sposób zostałby wprowadzony trzystopniowy 
podział państwa na województwa, powiaty i gminy. Uzasadniano to dąŜeniem do 
stworzenia silnych ekonomicznie województw, które byłyby w stanie łatwiej 
uzyskiwać środki pomocowe z UE na realizację róŜnych projektów299. 
 Pojawiły się jednak zarzuty, Ŝe reforma administracji państwowej słuŜy realizacji 
interesów szeroko pojętej klasy politycznej, dąŜącej do stworzenia wielu nowych 
posad dla lokalnych elit politycznych. Przekonywano, Ŝe zamiast większej demokracji 
i efektywności wzrosną koszty funkcjonowania państwa i zwiększy się stopień 
komplikacji systemu finansów publicznych. Obawiano się takŜe tzw. landyzacji Polski, 
czyli próby przekształcenia kraju z unitarnego w federalny. Ujawnił się równieŜ silny 
opór środowisk lokalnych, obawiających się marginalizacji wynikającej z likwidacji 
niektórych województw. Dotyczyło to w szczególności miast, które traciły status 
wojewódzki300. 
 W wyniku osiągniętego kompromisu powołano 16 województw, utworzono 308 
powiatów ziemskich i 65 grodzkich oraz wprowadzono trzystopniowy podział 
administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. WaŜną częścią reformy 
była budowa wojewódzkich i powiatowych struktur samorządowych. Wcześniej 
struktury samorządowe istniały bowiem tylko na szczeblu gminy301. 
 NajwaŜniejszym elementem reformy oświaty było wprowadzenie 6-letniej szkoły 
podstawowej i 3-letniego gimnazjum. Skutki reformy edukacyjnej dla sektora 
finansów publicznych nie były tak duŜe jak innych reform. WaŜniejszy był jednak 
negatywny odbiór reformy oświaty przez społeczeństwo302. 

                                                 
298R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 35. 
299A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 458. 
300R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 35-36; A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 458-460. 
301A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 459. 
302R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 36; A. Dudek, Pierwsze lata..., op. cit., s. 463. 
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 Oceniając całokształt reform ustrojowych wprowadzonych w Ŝycie w 1999 r., 
R. Bugaj konstatuje, Ŝe przyczyniły się one do ewolucji ładu ustrojowego w Polsce w 
kierunku liberalnej formuły kapitalizmu. Ograniczyły bowiem funkcję państwa 
opiekuńczego, sprzyjały większemu zróŜnicowaniu dochodowemu, a takŜe zwiększyły 
odpowiedzialność jednostek za swoją (i swojej rodziny) sytuację materialną. Dlatego 
stanowiły znaczny krok w kierunku systemu wolnorynkowego i mniej regulowanego. 
Bardziej indywidualistyczny i rynkowy ład z jednej strony wzmagał indywidualną 
motywację, ale z drugiej powiększał konfliktowość systemu i nie sprzyjał 
kumulowaniu kapitału społecznego303. 
 R. Bugaj zauwaŜa jednak, Ŝe pomimo wzmocnienia indywidualistycznych cech 
systemu reformy ustrojowe prawdopodobnie nie sprzyjały ograniczeniu wydatków 
publicznych. Państwo wzięło bowiem na siebie nowe zobowiązania (finansowanie 
trzeciego szczebla samorządu), a ponadto znacznie zwiększyły się koszty transakcyjne 
w sferze ubezpieczeń społecznych i ochronie zdrowia. Potencjalna oszczędność 
wydatków dzięki zwiększonej efektywności nie rekompensowała dodatkowych 
kosztów, jakie ponoszono304. 
 Kosztowne reformy ustrojowe zbiegły się w czasie z polityką schładzania 
koniunktury gospodarczej, która doprowadziła do istotnego spowolnienia tempa 
wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 1998-2001305. Dlatego sytuacja finansów 
publicznych znacznie się pogorszyła. Gwałtownie wzrosło bezrobocie i zwiększyło się 
niezadowolenie społeczne. Taki rozwój wydarzeń przyczynił się do klęski AWS i UW 
w wyborach parlamentarnych w 2001 r. i triumfu koalicji SLD i Unii Pracy (UP)306. 
 Po wyborach powstał koalicyjny rząd SLD/UP-PSL z premierem L. Millerem. 
Prowadził on politykę nakręcania koniunktury, dzięki czemu tempo wzrostu 
gospodarczego stopniowo zaczęło się zwiększać. DuŜym sukcesem rządu L. Millera 
było takŜe pomyślne zakończenie negocjacji na temat wejścia Polski do UE. Polska 
stanęła przed realną szansą, Ŝe stanie się beneficjantem netto, a więc będzie odnosić 

                                                 
303R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 36. 
304Ibidem. 
305G.W. Kołodko twierdzi, Ŝe realizowano wówczas politykę "schładzania bez sensu". Jednak 
R. Bugaj uwaŜa, Ŝe polska gospodarka w latach 1998-2001 znalazła się w cieniu ryzyka 
kryzysu walutowego i nie było to ryzyko teoretyczne. Wiele krajów doświadczyło bowiem 
takiego kryzysu i jego dramatycznych następstw. Patrz: G.W. Kołodko, Moja globalizacja..., 
op. cit., s. 405-408; R. Bugaj, Polski sektor..., op. cit., s. 38-39. 
306W 1999 r. SLD przekształcił się z luźnego bloku politycznego w jednolitą partię polityczną. 
W 2000 r. SLD i UP zawarły sojusz wyborczy. Patrz: A. Dudek, Historia..., op. cit., s. 378 oraz 
392-393. 
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korzyści finansowe z integracji, płacąc do unijnego budŜetu mniej, niŜ sama z niego 
otrzyma. Oczekiwania te potwierdziły się po przystąpieniu Polski do UE. Bardzo 
waŜną korzyścią z wejścia Polski do UE było równieŜ stopniowe otwieranie się 
rynków pracy bogatszych państw członkowskich, co umoŜliwiło emigrację zarobkową 
Polaków, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii i Irlandii, oraz poprawę ich warunków 
bytowych. Emigracja zarobkowa okazała się skutecznym lekarstwem na wielkie zło, 
jakim jest masowe bezrobocie, z którym przez wiele lat Polska nie potrafiła się uporać. 
Wywołała jednak obawy, Ŝe Polska moŜe zostać opuszczona przez najbardziej 
dynamiczną część młodego pokolenia307. 
 Na dalszy przebieg wydarzeń w Polsce ogromny wpływ miało ujawnienie wielu 
afer. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje korupcyjna propozycja, jaką w lipcu 
2002 r. złoŜył znany producent filmowy L. Rywin kierownictwu spółki Agora 
(wydawcy "Gazety Wyborczej"). Afera ta odegrała duŜą rolę w umocnieniu 
społecznego przekonania, Ŝe Polska jest państwem skorumpowanym i wymaga 
głębokiej naprawy, a w szczególności walki z korupcją i "podatkiem korupcyjnym". 
Afera Rywina przyczyniła się do upadku rządu L. Millera, znacznego osłabienia SLD i 
przejęcia władzy w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2005 r. przez 
centroprawicę. O zmianie nastrojów społecznych świadczyły równieŜ wyniki wyborów 
prezydenckich, które przeprowadzono w 2005 r. Kończyła się wówczas druga kadencja 
A. Kwaśniewskiego, jednego z twórców III Rzeczypospolitej. Tymczasem wybory 
prezydenckie wygrał L. Kaczyński, który prezentował się jako zwolennik walki z 
patologiami III Rzeczypospolitej i budowy IV Rzeczypospolitej. 
 Interpretacja faktów, zjawisk i procesów związanych z kształtowaniem ustroju 
gospodarczego stanowi jedną z najwaŜniejszych i najbardziej spornych kwestii 
ekonomii i polityki gospodarczej. Chodzi tutaj bowiem nie tylko o identyfikację cech 
konstytuujących ład ekonomiczny, ale równieŜ o ukazanie sensu dokonujących się 
przemian, przy czym punkty widzenia poszczególnych osób i stosowane przez nie 
kryteria oceny nierzadko znacznie się róŜnią. Właśnie dlatego w przypadku Polski 
moŜna się spotkać z odmiennymi, niekiedy antypodycznymi i kontrowersyjnymi 
ocenami ustroju gospodarczego. 
 H. Chołaj uwaŜa, na przykład, Ŝe polska transformacja nie doprowadziła do 
ukształtowania nowej, oryginalnej rodzimej mutacji rynkowego ładu ekonomicznego. 
Jego zdaniem, polski kapitalizm jest zbliŜony raczej do modelu latynoamerykańskiego 
niŜ europejskiego czy anglosaskiego. Stało się tak w wyniku realizacji neoliberalnej 
strategii transformacji i wyboru naśladowczego modelu transformacji. Polska nie jest 
                                                 
307Ibidem, s. 421-426. 
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podmiotem, ale przedmiotem globalizacji. Jako kraj średnio rozwinięty próbuje ona 
doścignąć kraje wysoko rozwinięte i stopniowo przesuwa się z dalszych do bliŜszych 
peryferii. Jednak neoliberalne pojmowanie funkcji i roli państwa sprawia, Ŝe 
przezwycięŜenie peryferyjnego charakteru polskiego kapitalizmu nie wydaje się 
moŜliwe. Polska oddaliła się równieŜ od zapisanego w konstytucji modelu społecznej 
gospodarki rynkowej308. 
 W ujęciu H. Chołaja, transformacja ustrojowa w Polsce objawiła swoje nieludzkie 
oblicze i zniweczyła ideały "Solidarności". Znalazła bowiem zwieńczenie w postaci 
jednego z najbardziej niesprawiedliwych systemów w Europie. Świadczyły o tym 
między innymi: rekordowo wysoka w długim okresie czasu stopa bezrobocia, wysoki 
wzrost ubóstwa oraz duŜa liczba osób wyłączonych z pozytywnych zmian 
ustrojowych. W polskim kapitalizmie silne są elementy darwinizmu społecznego. Jest 
to "kapitalizm z wilczym obliczem", charakteryzujący się jednym z najwyŜszych w 
Europie wskaźników nierówności społecznej oraz rozległą strefą ubóstwa, deprawacji i 
marginalizacji309. 
 RównieŜ K.Z. Poznański twierdzi, Ŝe skutkiem reform przeprowadzonych w Polsce 
nie jest zwykły kapitalizm, ale kapitalizm "niekompletny", zaleŜny. Taki kapitalizm 
charakteryzuje państwa zacofane310. 
 Natomiast J.E. Stiglitz i G.W. Kołodko argumentują, Ŝe Polska w początkowym 
okresie transformacji znajdowała się pod neoliberalną kuratelą MFW, ale później udało 
jej się z niej wyzwolić. Transformację ustrojową zaczęto od terapii szokowej, dzięki 
czemu obniŜono inflację do bardziej umiarkowanego poziomu. Jednak później 
prowadzono gradualistyczną politykę antyinflacyjną. Wspierały ją odpowiednie 
zmiany instytucjonalne. Kryzys transformacyjno-stabilizacyjny został przezwycięŜony. 
Podjęto trud budowy polskiej gospodarki rynkowej o społecznym obliczu. Dzięki 
coraz bardziej samodzielnej i oryginalnej polityce gospodarczej Polska weszła na 
ścieŜkę szybkiego wzrostu w połowie lat 1990-tych. Dlatego w długim okresie wyniki 

                                                 
308H. Chołaj, Problemat rozwoju dościgającego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. 
Kilka rzutów myślowych, w: Polska transformacja ustrojowa..., op. cit., s. 53-54, 57 oraz 59-60; 
H. Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i WyŜsza 
Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 236, 569-570 oraz 574-575. 
309H. Chołaj, Problemat..., op. cit., s. 52-56. 
310K.Z. Poznański, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i 
Literackie, Lublin 2000; K.Z. Poznański, Obłęd reform. WyprzedaŜ Polski, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001. 
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polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami odchodzącymi od komunizmu 
były dobre i nie naleŜało ich deprecjonować311. 
 Z. Blok twierdzi, Ŝe program społecznej gospodarki rynkowej był właściwym 
rozwiązaniem dla Polski. Starał się on bowiem pogodzić wolność i rozwój z 
poczuciem bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dlatego zyskał od samego początku 
pewną przewagę nad innymi wariantami – neoliberalnym i interwencjonistycznym. 
Jednak poszukiwania "trzeciej drogi" zostały w praktyce zaniechane. W rezultacie 
polskie państwo było jednocześnie "za słabe", poniewaŜ ciągle istniała potrzeba lepszej 
regulacji niektórych dziedzin Ŝycia, i "za silne", gdyŜ realizacja licznych funkcji 
publicznych wiązała się z duŜymi kosztami i miała negatywny wpływ na realizację 
programu społecznej gospodarki rynkowej. Problemem była zarówno niska jakość 
stanowionego prawa, jak i słabe egzekwowanie tego prawa. W przeszłości 
dokonywano bowiem wyborów w sposób pomijający wzgląd na długotrwały interes 
publiczny. Głównym błędem elit politycznych było lekcewaŜenie kwestii ustroju 
państwa. Dlatego pojawiła się rozległa "szara strefa" i ukształtowały się nieprawidłowe 
relacje między politykami a biznesem, między urzędnikami a petentami, między 
słuŜbami specjalnymi a politykami i biznesmenami. Przejawami patologii, która 
zrodziła się na tym gruncie, były: niekompetencja, przedkładanie interesów partyjnych, 
grupowych i jednostkowych nad interes publiczny, korupcja i klientelizm. W systemie 
obciąŜonym patologiami powstały patologiczne reguły awansu społecznego, wśród 
których naleŜy wymienić przede wszystkim: powiązania polityczne, rodzinne, układy 
towarzyskie, umiejętności promowania się itd. Sytuację kraju pogarszało to, Ŝe 
partyjny kanał artykulacji interesów nie spełniał standardów demokracji i standardów 
społeczeństwa obywatelskiego. Z obiektywnych powodów nie był on w stanie nadąŜyć 
za wynikającą z procesu transformacji zmiennością i niedookreślonością struktury 
interesów społecznych. Partie polityczne nie miały wsparcia w stabilnym, 
ustrukturyzowanym elektoracie i były słabe programowo. Ich główny wysiłek polegał 
na próbach zdobycia głosów wyborców za pomocą marketingu i socjotechniki312. 
 Tymczasem L. Balcerowicz przekonuje, Ŝe Polska ma wprawdzie otwartą 
gospodarkę, stabilny pieniądz i w większości własność prywatną, ale jest rozdętym 
państwem fiskalnym, głównie socjalnym, z wysokimi podatkami, deficytem i niskim 
zatrudnieniem. Zdaniem L. Balcerowicza, ustrój gospodarczy Polski nie gwarantuje 
wysokiego tempa wzrostu. Wprawdzie w okresie transformacji zdarzały się lata, w 

                                                 
311J.E. Stiglitz, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, s. 164-175; G.W. Kołodko, Od 
szoku..., op. cit. 
312Z. Blok, Transformacja..., op. cit., s. 312-324. 
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których tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przekraczało 5%, ale były to 
wydarzenia, które moŜna nazwać przyjemnymi niespodziankami. Kondycję gospodarki 
naleŜy jednak poprawiać systematycznie. Aby Polska mogła się w szybkim tempie 
rozwijać przez 30-40 lat, muszą zostać przeprowadzone głębokie reformy. Po 
pierwsze, trzeba znieść przywileje emerytalne dla wszystkich bez wyjątku, łącznie z 
górnikami, mundurowymi i nauczycielami. Po drugie, naleŜy przeprowadzić 
prywatyzację. Chodzi o to, aby uwolnić firmy od dominacji polityków, którzy działają 
we własnym interesie i na szkodę zwykłych ludzi. Dlatego państwo powinno 
sprywatyzować całą energetykę i całe górnictwo węglowe oraz dziedziny uznawane za 
strategiczne. W szczególności naleŜy sprywatyzować takie przedsiębiorstwa, jak: 
KGHM, PKO BP oraz PGNiG. Po trzecie, trzeba uzdrowić ochronę zdrowia. Po 
czwarte, naleŜy zreformować szkolnictwo i edukację. Reforma szkolnictwa powinna 
równieŜ obejmować reformę czesnego313. 
 Odmienne spojrzenie na ustrój gospodarczy Polski prezentuje P. Kozłowski. Jego 
zdaniem, w Polsce nie powstała społeczna gospodarka rynkowa, którą zdefiniowano w 
konstytucji. Nie ukształtował się równieŜ model anglosaski, któremu uległa część elit 
politycznych i gospodarczych, ani model skandynawski. W Polsce powstała natomiast 
replika modelu włoskiego, który nie ma nic wspólnego z ideałem współczesnych 
neoliberałów ekonomicznych. W Polsce prawo zostało pozbawione mocy egzekucji. 
Ranga instytucji stanowiących i egzekwujących prawo była kwestionowana i 
degradowana. Zakres państwa nie miał wyraźnych granic. Społeczeństwo miało 
familiarystyczny charakter. Oznacza to, Ŝe silne były w nim więzi oparte na wzorcu 
rodzinnym, powiązania między ludźmi były waŜniejsze niŜ prawo, silniejsze niŜ 
umowy formalne i weberowska biurokracja. Przestrzeń utworzoną z niewywiązywania 
się państwa z obowiązku redystrybucji wypełniała szara strefa i gospodarka 
nieformalna, stanowiąca ok. 25% PKB. Model ten pozwalał zachować Ŝywotność, ale 
jego duŜe zdolności adaptacyjne wymagały dłuŜszego czasu do uruchomienia. 
Struktury państwa były słabe i uległe wobec wywieranej na nie presji z zewnątrz. 

                                                 
313H. Tobolska, Polska moŜe stać się gospodarczym tygrysem, ale po reformach. Balcerowicz: 
Polsce potrzeba mobilizacji, "Dziennik" z 12-13 kwietnia 2008; Przywileje emerytalne i 
prywatyzacja to test na stosunek rządu do reform (zapis debaty poświęconej rozwojowi 
gospodarczemu Polski), opracowała H. Tobolska, "The Wall Street Journal Polska" – dodatek 
do "Dziennika" z 12-13 kwietnia 2008. 
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Przystosowanie prowadziło do ugruntowania zachowań dewiacyjnych, powstawania 
wzorów i norm naprowadzających na tego rodzaju działania314. 
 RównieŜ Z. Sadowski jest przekonany, Ŝe praktyka polityki transformacyjnej w 
Polsce nie poszła w kierunku stworzenia społecznej gospodarki rynkowej, 
zdefiniowanej w konstytucji z 1997 r. W zderzeniu z doktryną neoliberalną koncepcja 
społecznej gospodarki rynkowej poniosła bowiem poraŜkę. Świadczy o tym masowe 
bezrobocie i rozległy obszar biedy315. 
 Z. Sadowski konstatuje, Ŝe Polska wprowadziła system kapitalistycznej gospodarki 
rynkowej, opartej na własności prywatnej i indywidualnej przedsiębiorczości. Jednak 
towarzyszyły temu liczne patologie, zwłaszcza w procesie prywatyzacji, które naleŜało 
usunąć. Chodzi tutaj między innymi o korupcję, lekcewaŜenie prawa, trwonienie 
środków publicznych i unikanie podatków. Zjawiska te były przejawami "wilczego 
kapitalizmu", polegającego na dąŜeniu niektórych jednostek do szybkiego bogacenia 
się kosztem reszty społeczeństwa. Częściowo wynikały one z błędów polityki 
gospodarczej, a częściowo były skutkiem gry interesów osobistych316. 
 Według Z. Sadowskiego, Polska potrzebuje naprawy finansów publicznych. Ma 
ona olbrzymie znaczenie dla wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz 
pogłębienia integracji w ramach UE. Polska gospodarka powinna bowiem spełnić 
kryteria zbieŜności (konwergencji) określone w traktacie z Maastricht, powołującym 
Unię Europejską. Kryteria te obejmują: stabilność cen i stóp procentowych, eliminację 
nadmiernego deficytu budŜetowego i długu publicznego oraz ograniczenie skali wahań 
kursowych. Aby dokonać naprawy finansów publicznych, trzeba się jednak oprzeć 
naciskom zarówno ze strony neoliberałów, jak i populistów. Neoliberałowie zdają się 
bowiem nie dostrzegać ogromnych obszarów biedy w Polsce, które muszą być 
likwidowane zarówno poprzez wzrost gospodarczy, jak i za pomocą właściwie 
ukierunkowanej polityki społecznej. Z kolei populiści nie biorą w wystarczającym 
stopniu pod uwagę konsekwencji ewentualnego zwiększania wydatków socjalnych dla 
wzrostu gospodarczego i finansów publicznych. Tymczasem wydatki socjalne, które 
utrzymywały się w Polsce na średnim poziomie w porównaniu z innymi krajami UE, 
moŜna traktować jako racjonalne inwestowanie w utrzymywanie więzi społecznej. 
Wydatki socjalne wymagają wprawdzie wnikliwej analizy i daleko idącej racjo-

                                                 
314P. Kozłowski, A. Walicki, Z Polski i o Polsce: korespondencja z lat 2004-2006, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, s. 44-45 
oraz 54. 
315Z. Sadowski, W poszukiwaniu..., op. cit., s. 50-51, 85 oraz 89-90. 
316Ibidem, s. 87-91. 
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nalizacji, ale nie są one jedynym problemem, który trzeba rozwiązać w procesie sanacji 
finansów publicznych317. 
 W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla Polski ma realizacja dojrzałej koncepcji 
ustroju gospodarczego. Wydaje się bowiem, Ŝe koncepcja społecznej gospodarki 
rynkowej w Polsce nie została jeszcze teoretycznie dopracowana. RównieŜ w praktyce 
kształt ustroju gospodarczego Polski jeszcze do końca się nie wykrystalizował. Polska 
stoi zatem wciąŜ wobec wyzwania budowy społecznej gospodarki rynkowej. Problem 
ten trzeba jednak widzieć w świetle procesów zachodzących w UE. 
 T. Kowalik wskazuje, Ŝe kraje UE nie wypracowały dotychczas jednego modelu 
kapitalizmu. Ustroje gospodarcze państw członkowskich UE znacznie się róŜnią, 
a zwiększenie liczby państw członkowskich przyczyniło się do pogłębienia tego 
zróŜnicowania. Dlatego na pierwszy plan debat o przyszłości UE wysunęła się kwestia 
sprawności struktur unijnych. W tym kontekście warto postawić pytanie o kształt UE. 
Być moŜe w wyniku pogłębiającej się integracji i harmonizacji polityki gospodarczej 
państw członkowskich dojdzie do ustrojowej konwergencji w UE. Alternatywą dla 
tego rozwiązania mogłoby być pogłębienie zróŜnicowania318. 
 Cele i wyobraŜenia o przyszłym kształcie UE dzielą jej członków. Na jednym 
biegunie znajdują się zwolennicy przekształcenia UE w jedno superpaństwo i jedną 
gospodarkę. W takiej UE zmniejszyłaby się rola państw narodowych, a kwestia 
suwerenności narodowej zostałaby zepchnięta na dalszy plan. Priorytetem byłaby 
bowiem budowa wspólnej Europy. Na drugim biegunie znajdują się zwolennicy ścisłej 
współpracy suwerennych państw. Przeciwstawiają się oni supremacji modelu 
ponadnarodowego. Nie chcą bowiem głębokiej unionizacji Europy319. 
 P. Kozłowski zauwaŜa, Ŝe kwestią fundamentalną i jakościową jest ustalenie, czy 
wspólna gospodarka europejska ma się opierać na doktrynie klasycznego liberalizmu 
ekonomicznego, czy na innym paradygmacie. Nie chodzi tu jednak o samą gospodarkę, 
ale o relacje między państwem a gospodarką, o stosunek do bezrobocia, do 
obowiązków rządu itd. W centrum wyboru znajduje się zatem model społeczeństwa, a 
więc takŜe rola wartości ekonomicznych i społecznych w Ŝyciu jednostek i całej 
zbiorowości320. 

                                                 
317Ibidem, s. 117-123. 
318T. Kowalik, Intelektualne źródła..., op. cit., s. 354-360. 
319Ibidem, s. 360-361. 
320P. Kozłowski, A. Walicki, Z Polski..., op. cit., s. 80-81. 
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* * * 

 
 Dzięki przystąpieniu do UE Polska moŜe współdecydować o kształcie ładu 
gospodarczego w tej części świata i współtworzyć nowe, lepsze rozwiązania 
instytucjonalne. Sprawnie funkcjonująca społeczna gospodarka rynkowa mogłaby być 
polskim wkładem w udany proces integracji europejskiej. 
 Mimo kosztownych błędów polityki gospodarczej i róŜnych niepowodzeń 
transformacja ustrojowa w Polsce okazała się sukcesem, a nie klęską. Wprawdzie 
kształt ustroju gospodarczego Polski jeszcze do końca się nie wykrystalizował, o czym 
świadczą między innymi bardzo zróŜnicowane opinie ekspertów, których poglądy 
wcześniej przedstawiono, ale dzięki szybkiej modernizacji Polska stanęła przed szansą 
nadrobienia dystansu do najwyŜej rozwiniętych krajów UE. Wydaje się, Ŝe rodzima 
odmiana społecznej gospodarki rynkowej, ukształtowana dzięki ordoliberalnej 
inspiracji, głęboko osadzona w polskich realiach i czerpiąca z krajowych doświadczeń, 
powinna nie tylko stwarzać warunki dla szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego, 
ale równieŜ sprzyjać rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów i likwidacji napięć 
społecznych w Polsce. 
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Streszczenie 
 
 Polska wykorzystała korzystną koniunkturę polityczną, która pojawiła się pod 
koniec lat 1980-tych, i przeprowadziła głębokie reformy ustrojowe. Na początku lat 
1990-tych realizowano neoliberalną strategię transformacji. Jednak wysokie koszty 
ekonomiczne i społeczne takiej polityki wymusiły modyfikację kierunku reform. 
 Wybór społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy ustroju gospodarczego 
Polski okazał się korzystny zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i dla stabilności 
społecznej oraz politycznej. Sprzyjał on równieŜ integracji Polski z Unią Europejską. 
Kształtując rodzimą odmianę społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, nie udało się 
jednak uniknąć błędów. Wynikały one zarówno z niedopracowania koncepcji 
społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, jak i z podejmowania nie do końca 
przemyślanych prób rozwiązywania bieŜących problemów, które napotykano. 
 Dzięki przystąpieniu do UE Polska moŜe współdecydować o kształcie ładu 
gospodarczego w tej części świata i współtworzyć nowe, lepsze rozwiązania 
instytucjonalne. Sprawnie funkcjonująca społeczna gospodarka rynkowa mogłaby być 
polskim wkładem w udany proces integracji europejskiej. 
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Abstract 
 
 Poland took advantage of favourable political situation of late 1980s and conducted 
profound system reforms. In early 1990s neoliberal transformation strategy was 
conducted. However, high economic and social costs of such a policy enforced revision 
of the reform direction. 
 The choice of social market economy as a basis of Poland’s economic system has 
proved beneficial to both economic growth and socio-political stability. It also 
favoured the integration of Poland with the European Union. However, during the 
process, some mistakes were made. They resulted from both incompletely developed 
concept of social market economy in Poland and misconceived attempts of solving 
occuring problems within the process. 
 Thanks to Poland’s accession to the EU it has the right to decide jointly about the 
economic order in this part of the world and create new, better institutional solutions. 
The efficiently functioning social market economy might be the Polish contribution in 
a successful process of the European integration.   
 
 
 



 

Załącznik 1. – Analiza graficzna, punkty zwrotne. 
Rysunek Z1.7 Komponent cykliczny PKB w Polsce na tle strefy EURO (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 
euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 



224 

Rysunek Z1.8 Komponent cykliczny produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 
w Polsce na tle strefy EURO (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 
euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 
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Rysunek Z1.9 Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury przemysłu 
przetwórczego w Polsce na tle strefy EURO (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 
euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 



226 

Rysunek Z1.10 Komponent cykliczny wskaźnika ufności konsumenckiej w Polsce na 
tle strefy EURO (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 
euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 
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Rysunek Z1.11 Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika nastrojów gospodarczych 
w Polsce na tle strefy EURO (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 
euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 
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Rysunek Z1.12 Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych 
w Polsce na tle strefy EURO (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 
euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 
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Tabela Z1.7 Punkty zwrotne w przebiegu analizowanych zmiennych na tle krajów 
strefy euro. 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

Produkt krajowy brutto 
S Q1-2000 3 3 3 4 4 3 8 
D Q4-2002 - - 3 - 5 - 2 
S Q2-2004 - 12 - - - 11 - 
D Q2-2005 0 0 - 1 - -2 - 

dodatkowe cykle -1 -1 1 -1 1 -1 0 
wyp. średnia – S/D 1,5 5 3 2,5 4,5 4 5 
wyp. mediana – S/D 1,5 1,5 3 2,5 4,5 0,5 5 

Indeks produkcji sprzedanej przemysłu 
D 8-1995 14 15 13 14 11 15 19 
S 12-1997 2 4 2 0 4 13 4 
D 1-1999 1 2 0 1 1 9 14 
S 6-2000 5 5 6 5 -1 5 14 
D 1-2003 7 8 6 5 -9 2 0 
S 4-2004 2 2 4 -1 2 -4 -8 
D 5-2005 -1 -1 1 -3 0 -4 -4 
S 5-2007 - - - -3 -4 - -3 

dodatkowe cykle -1 -1 -1 2 0 1 1 
wyp. średnia – S/D 4,29 5 4,57 2,25 0,5 5,14 4,5 
wyp. mediana – S/D 2 3 3 0,5 0,5 3,5 2 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym 
D 10-1995 8 7 7 11 7 12 5 
S 11-1997 3 3 5 2 3 2 5 
D 2-1999 2 3 2 0 2 -2 4 
S 6-2000 1 1 1 1 1 -2 2 
D 11-2001 1 1 2 1 2 0 17 
S 2-2004 5 5 5 5 -11 3 6 
D 7-2005 0 0 0 -1 2 -3 3 
S 10-2006 2 2 - 0 4 3 - 

dodatkowe cykle 1 1 0 1 0 1 -1 
wyp. średnia – S/D 2,75 2,75 3,14 2,38 1,25 1,63 6 
wyp. mediana – S/D 2 2,5 2 1 2 1 4,5 

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej 
D Q2-1996 1 1 1 3 - - 2 
S Q2-1997 - - - 4 - 2 -6 
D Q2-2000 - - - -3 - -6 - 
S Q4-2002 -9 6 -9 -5 -10 9 8 
D Q1-2004 -3 -3 -2 1 -5 -3 -4 

dodatkowe cykle 0 0 0 1 0 1 2 
wyp. średnia – S/D -3,67 1,33 -3,33 0 -7,5 0,5 0 
wyp. mediana – S/D -6 -1 -5,5 -1 -7,5 -0,5 -1 

Wskaźnik ogólnych nastrojów gospodarczych 
D 8-1995 10 9 12 14 8 13 8 
S 12-1997 4 8 5 2 4 1 0 
D 2-1999 2 4 2 0 4 -3 1 
S 7-2000 0 1 0 -1 0 -2 0 
D 12-2001 16 13 1 21 6 -1 15 
S 5-2004 1 -1 3 2 - 1 3 
D 11-2005 -6 -7 -4 -6 - -8 0 
S 6-2007 -5 -5 - -8 -4 -9 0 
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szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

dodatkowe cykle 0 0 0 0 -1 1 0 
wyp. średnia – S/D 2,75 2,75 2,71 3 3 -1 3,38 
wyp. mediana – S/D 1,5 2,5 1,5 1 4 -1,5 0,5 

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym (w %) 
S Q4-1997 2 1 -9 1 3 -9 1 
D Q1-1999 1 1 -5 0 3 -8 3 
S Q2-2000 2 1 2 1 2 3 3 
D Q3-2001 - 8 - - 3 6 6 
S Q2-2004 11 1 - - 12 -1 0 
D Q4-2005 -8 -1 0 -1 - -3 3 

dodatkowe cykle 0 1 -1 0 0 0 0 
wyp. średnia – S/D 1,6 1,83 -3 0,25 4,6 -2 2,67 
wyp. mediana – S/D 1,5 1 -2,5 0,5 3 -2 3 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 
opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 
średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 
łącznie. 
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Załącznik 2. – Źródła danych statystycznych, kodowanie zmiennych 
 
Kodowanie zmiennych 
 Wszystkie zmienne uŜywane w raporcie są kodowane w ujednolicony sposób. 
Składnia kodu zmiennej ma następująca postać: 

[kod kraju]_[kod zmiennej]_CHF 
gdzie: 
Kody krajów przyjęto zgodnie z EUROSTAT: 

• Strefa euro – EA12 

• Niemcy – DE 

• Francja – FR 

• Włochy – IT 

• Hiszpania – ES 

• Portugalia – PT 

• Irlandia – IE 

• Stany Zjednoczone – US 
 
Źródła danych 

Produkt krajowy brutto (GDP_i2000) 
Opis Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych (gross domestic product at 

market prices – b1gm), w cenach stałych, częstotliwość kwartalna, 1995-2007, 
indeks jednopodstawowy o podstawie 2000=100, oczyszczony z wahań 
sezonowych 
W przypadku Irlandii dane dla lat 1995-1996 oszacowane na podstawie bazy 
danych do modelu NIGEM. Dla Włoch i Irlandii dane za Q4-2007 oszacowano 
na podstawie dynamiki YoY z Q3-2007. W przypadku danych dla Polski 
wyeliminowano obserwację nietypową w Q4-1996, poprzez interpolację 
liniową. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
Economy and finance / National accounts (including GDP) (na) / Quarterly 

national accounts (namq) / GDP and main components (namq_gdp) / GDP and 

main components - volumes (namq_gdp_k) 
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Indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (IP_i2000) 
Opis Indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (sekcja D PKD) 

(industrial production index), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, indeks 
jednopodstawowy o podstawie 2000=100, dwie postacie wskaźnika: 
oczyszczony z wahań sezonowych oraz trend +cykl. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
Industry, trade and services / Industry and construction / Industry (NACE 

Rev.1 C-F) (ebt_ind) / Industrial production indices (2000=100) 
(ebt_ind_prod) / 

[A] Industrial production - Monthly index - trend cycle (ebt_inpr_mtr) 

[B] Industrial production - Monthly index - data adjusted by working days 

(ebt_inpr_mwd) 

 
Wskaźnik koniunktury w przemy śle przetwórczym (ICI_BAL) 
Opis Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (industrial confidence 

indicator – BS-ICI-BAL), wyraŜony jako średnia arytmetyczna wybranych 
sald ze zharmonizowanego badania koniunktury w przemyśle przetwórczym. 
Dla Polski wykorzystano wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym 
obliczany przez IRG SGH, obliczany na podstawie nieco odmiennej 
metodologii (podobnie jak instytut IFO), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, 
oczyszczony z wahań sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 

ECFIN) / Sentiment indicators - monthly data (bssi_m) 

IRG SGH: Koniunktura w przemyśle 

 
Wskaźnik koniunktury konsumenckiej (CS_BAL) 
Opis Wskaźnik koniunktury konsumenckiej, sentymentów gospodarstw domowych 

(consumer sentiment indicator – BS-CS-BAL), wyraŜony jako średnia 
arytmetyczna wybranych sald ze zharmonizowanego badania koniunktury 
konsumenckiej. Dla Polski wykorzystano wskaźnik kondycji gospodarstw 
domowych obliczany przez IRG SGH, częstotliwość kwartalna, 1995-2007, dla 
krajów strefy euro zagregowane dane miesięczne, oczyszczone z wahań 
sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 

ECFIN) / Sentiment indicators - monthly data (bssi_m) 

IRG SGH: Kondycja gospodarstw domowych, badanie okresowe 
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Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) 
Opis Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (economic sentiment index, BS-

ESI-I)). Wskaźnik wyraŜony w postaci indeksu (szerzej nt. jego konstrukcji w 
EC DG-ECFIN 2007), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, oczyszczony z 
wahań sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 

ECFIN) / Sentiment indicators - monthly data (bssi_m) 

 
Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym w % 
(ICU_PC) 
Opis Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w % (current level of capacity 

utilization % - BS-ICU-PC). Wskaźnik wyraŜony w procentach, wyraŜa 
średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym 
częstotliwość kwartalna, 1995-2007, oczyszczony z wahań sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 

ECFIN) / Industry – quarterly data 

 
 


