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Wstęp 
 
 Kolejny tom Prac i Materiałów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH zawiera 
wyniki badań pracowników i współpracowników Katedry Ekonomii Rozwoju 
i Polityki Ekonomicznej zrealizowanych w roku akademickim 2013/2014 w ramach 
długookresowego projektu badawczego „Polityka gospodarcza w warunkach przemian 

rozwojowych”.1 
 Praca składa się  z trzech części, poświęconych sformułowaniu problemu, 
aktualnym doświadczeniom europejskim i perspektywom koncepcyjno-analitycznym.  
 Cześć pierwsza obejmuje trzy rozdziały. Rozdział pierwszy, autorstwa Witolda 
Jakóbika, zawiera teoretyczne sformułowanie problemu opcji krótkookresowych 
i strategicznych w polityce gospodarczej. W rozdziale drugim Anna Ząbkowicz 
analizuje niekonwencjonalną politykę monetarną i przyczyny jej niepowodzeń. 
Rozdział trzeci, autorstwa Małgorzaty Sulmickiej, poświęcony jest polityce rozwoju 
Chin po kryzysie gospodarczym. 
 Druga cześć pracy składa się z czterech rozdziałów zawierających prezentację 
aktualnych doświadczeń europejskich. W rozdziale czwartym Przemysław Pacześ 
rozpatruje możliwość występowania zależności pomiędzy cyklem politycznym 
a cyklem koniunkturalnym w państwach inicjatywy wyszehradzkiej. Tomasz 
Przybyciński w rozdziale piątym przedstawia dylematy kształtowania polityki 
budżetowej i systemu emerytalnego. Rozdział szósty, autorstwa Artura Bartoszewicza, 
zawiera porównawczą analizę reguł i zasad kolejnych perspektyw finansowych UE. 
W rozdziale siódmym Jacek Szlachta przedstawia konsekwencje rozwiązań 
europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 dla rozwoju Polski. 
 Trzecia część pracy obejmuje trzy rozdziały poświęcone perspektywom 
koncepcyjno-analitycznym polityki gospodarczej. W rozdziale ósmym Anna 

                                                      
1 Realizacja tego projektu zaowocowała dotychczas między innymi cyklem publikacji pod 
redakcją naukową Janusza Stacewicza, obejmującym następujące prace: Polityka gospodarcza. 
Teoria i realia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008;  Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, „Prace 
i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2009, nr 82; Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, 
priorytety, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2010, nr 83; Polityka gospodarcza 
w świetle kryzysowych doświadczeń, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2011, nr 85; 
Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, „Prace i Materiały  IRG SGH”, Warszawa 
2012,  nr 88; Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, „Prace i Materiały 
IRG SGH”, Warszawa 2013, nr 92; Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi 
rozwojowe. „Prace i Materiały IRG SGH”,  Warszawa 2014, nr 94. 
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Horodecka przedstawia stanowisko religii światowych wobec globalnych wyzwań 
rozwojowych. Danuta Makulska w rozdziale dziewiątym omawia teoretyczne 
podstawy nowego podejścia do polityki regionalnej. Pracę zamyka rozdział dziesiąty, 
w którym Ryszard Szupiluk analizuje konsekwencje nowych metod analizy danych dla 
teorii ekonomii  i ekonometrii. 
 Zawarte w pracy rozważania prowadzą do wniosku, że klasyczna sekwencja relacji 
pomiędzy teorią ekonomii, ekonometrią i polityką gospodarczą nie jest już dzisiaj 
możliwa do zachowania, a myślenie krótkookresowe i strategiczne nie musi się 
wykluczać – mają bowiem w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych 
charakter komplementarny. Ponadto istnieje, jak się wydaje, pewna analogia pomiędzy 
sposobami podejścia rozpatrywanymi w pracy a proponowanym przez Daniela 
Kahnemana rozróżnieniem myślenia „szybkiego” oraz „wolnego” – kwestia ta 

wymagałaby jednak dalszych badań.2 

 
 
 

Janusz Stacewicz 
 
 
 
 
 

                                                      
2 D. Kahneman,  Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 
2012. 
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Witold Jakóbik1 
 

1. System instytucjonalny a zmiany strukturalne i r ozwój 
gospodarki wschodz ącej 

 
Streszczenie 

 Dylematy zmian strukturalnych w przemyśle, jakie dokonują się w gospodarce 
wschodzącej pod wpływem kształtującego się systemu instytucjonalnego, są 
wdzięcznym obiektem badań. Istnieją tu bowiem duże możliwości projektowania 
różnych rozwiązań, inaczej niż w gospodarce rozwiniętej, która pozostaje w gorsecie 
historycznych uwarunkowań. Przedmiotem opracowania jest porównawcza analiza 
trzech opcji, które stanowią różne kombinacje systemu instytucjonalnego oraz polityk: 
stabilizacyjnej i przemysłowej, przez co odmiennie wpływają na zmiany strukturalne 
i rozwój. O ile pierwsza (zwana konsensem waszyngtońskim) ma charakter 
krótkookresowy, o tyle kolejne hipotetyczne opcje mają charakter strategiczny. 
Eksponowana negatywna ocena opcji krótkookresowej nie oznacza jednak, że opcje 
strategiczne są wolne od wad. Analiza pozostaje w nurcie ekonomii normatywnej 
i dotyczy gospodarki wschodzącej na różnych etapach jej rozwoju. 

Słowa kluczowe: instytucje, polityka stabilizacyjna, polityka przemysłowa, struktura 
produkcji, rozwój gospodarczy 
 

The Impact of Institutional System on Structural Ch anges and 
Development of the Emerging Economy 
Abstract 

 Dilemma of structural changes in the industry occurring under institutional system 
in the emerging economy is extensively discussed in economic publications. In this 
case there is still room for projecting various solutions, as opposed to the fully 
developed (mature) economy that suffers from historical determinants and institutional 
limits. The paper contributes to the above-mentioned debate. It reviews three 
consecutive options concerning a combination between institutional system on the one 
hand and stabilization as well as industrial policies on the other hand, thus influencing 
structural changes and development in several ways. As the first option called the 
Washington Consensus is of short-run character, the remaining hypothetical options 

                                                      
1 Autor jest pracownikiem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
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are subject to long-run approach. In the paper one can find a clear thesis: the short-run 
option seems doubtful nevertheless the long-run options are not deprived of 
shortcomings. The analysis has been carried out on the basis of normative economics, 
dealing with the emerging economy at various development stages. 

Keywords: institutions, stabilization policy, industrial policy, structure of production, 
economic development 
 
1. Sformułowanie problemu  

 Istnieje potrzeba określenia czynników instytucjonalnych oraz ogólnej ich roli m.in. 
w procesie przemian strukturalnych i rozwoju. Najogólniej rzecz biorąc, 
zainteresowania badaczy uprawiających instytucjonalizm ogniskują się wokół zasad 
(reguł) leżących u podstaw występujących regularności, które cechują działania ludzi 

i organizacji2. Należy tu wprowadzić rozróżnienie między kategorią instytucji 

a procesem instytucjonalizacji3. Mimo iż nie ma zgodności w środowisku naukowym 
co do rozumienia instytucji, to jednak panuje powszechne przekonanie o celowości 
owego rozróżnienia. Tak więc, o ile instytucje utożsamia się bądź z organizacjami 
(społecznymi, ekonomicznymi), bądź znacznie częściej z zasadami społecznych 
interakcji, o tyle instytucjonalizacja jest rozłożonym w czasie procesem krystalizacji 
i pewnej formalizacji instytucji. Wynika stąd wniosek, że aby instytucjonalny projekt 
stał się „pełnokrwistą” instytucją, wymaga on dynamicznego procesu 
instytucjonalizacji. 
 Nowa ekonomia instytucjonalna traktuje instytucje przede wszystkim jako bardziej 
lub mniej formalne ograniczenia ludzkiego wyboru. W procesie gospodarowania 
człowiek działa, pozostając pod wpływem zespołu bodźców, które są na niego 
nakładane przez instytucje. W omawianym przypadku więc ekonomia instytucjonalna 
nie eksponuje ograniczenia zasobowego, lecz skrępowania wyboru narzucane przez 
ramy instytucjonalne. Warto przy tym pamiętać o zmiennym charakterze tych ram. 
W istocie instytucje łączą przeszłość z przyszłością ładu społeczno-ekonomicznego, 

                                                      
2 Por. T. Papageorgion, I. Katselidis, P.G. Michaelides, Schumpeter, Commons, and Veblen on 
Institutions, “American Journal of Economics and Sociology” 2013, 72 (5), s. 1232-1254; D. 
Acemoglu, J.A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 
Profile Books, London 2012; L. Vera, Some Useful Concepts for Development Economics in 
the Tradition of Latin American Structuralism, “American Journal of Economics and 
Sociology” 2013, 72 (4), s. 917-948. 
3 W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 89. 
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dlatego nie sposób badać zmiany jego elementów bez położenia akcentu na przemiany 
instytucji, które zbiorczo nazwano w analizie systemem instytucjonalnym.  
 System ten obejmuje dwa fundamentalne rodzaje instytucji oddziałujących na 
zmiany strukturalne: te związane z mechanizmem rynkowym oraz instytucje kreowane 
przez aparat państwowy. Rozróżnienie to wcale nie oznacza włączenia się w nurt 

tradycyjnie utrwalonych w literaturze dyskusji typu „ile rynku, ile państwa”4. Chodzi 
tu raczej o przypomnienie i zidentyfikowanie dwóch podstawowych sposobów 
indukowania przemian (dostosowań) strukturalnych: oddolnego (mechanizm rynkowy) 
lub odgórnego (reguły polityki gospodarczej). Jest przy tym oczywiste, że pierwszy 
sposób ma znaczenie wyłącznie modelowe, współcześnie bowiem próżno by 
poszukiwać gospodarki pozbawionej jakiejkolwiek formy polityki gospodarczej. Drugi 
sposób może być z kolei wyodrębniony w analizie jedynie na podstawie abstrakcji 
naukowej, gdyż w rzeczywistości oddziaływania rządu zawsze mają miejsce 
w obecności, mniej lub bardziej niedoskonałego, mechanizmu rynkowego. 
 Z punktu widzenia analizy szczególnie istotny jest regulacyjny aspekt systemu 
instytucjonalnego; chodzi o regulacje formalno-prawne, których autorstwo przynależy 
do elit politycznych i ekonomicznych. Wypracowanie reguł formalnych jest trudne, 
gdyż wymaga agregacji interesów, wyłonienia reprezentacji grup interesów, 
porównania aspiracji tych reprezentacji np. z zasobami czy otoczeniem itp. Ponieważ 
grupowe interesy i cele nie mają możliwości ani ujawniania się na wolnym rynku, ani 
być przezeń koordynowane, to użytecznym w tej dziedzinie „ instrumentem” staje się 
aparat państwowy, który – najogólniej rzecz biorąc – stwarza klimat dla pomyślnej 
realizacji owych interesów, pod warunkiem wszakże uzyskania politycznej 
legitymizacji. Oczywiście wspomniana pomyślna realizacja wcale nie oznacza, że 
każda z liczących się grup społecznych uzyska „maksimum satysfakcji”; przeciwnie, 
chodzi raczej o żmudny i stale ponawiany proces ujawniania i uzgadniania 
sprzecznych interesów, w którym to procesie państwo ma przeważnie do spełnienia 
rolę arbitra. Przebiegający w ten sposób i realizowany przez państwo proces 
instytucjonalizacji gospodarki (czego przykładem są reguły prywatyzacji) nazwano 
w analizie polityką systemową.  
 Aktywność państwa nie ogranicza się do tworzenia formalno-prawnych instytucji, 
czyli reguł gry obowiązujących wszystkie podmioty gospodarcze (w tym sam aparat 
państwowy). Domeną tej aktywności jest również prowadzenie bieżącej polityki 

                                                      
4 Zob. np. B. Fiedor, Błędy rynku a błędy państwa – regulacja rynkowa vs regulacja publiczna, 
„Ekonomista” 2013, nr 2; A. Ząbkowicz, Efektywność rynku a sprawność państwa,  „Prace 
i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2013, nr 92. 
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gospodarczej: stabilizacyjnej (makroekonomicznej) oraz przemysłowej. O ile jednak 
pierwsza z wymienionych jest dość jednoznacznie definiowana jako polityka mająca 
na celu ustabilizowanie sfery fiskalno-monetarnej oraz stworzenie trwałych 
fundamentów wzrostu i rozwoju społeczno-ekonomicznego, o tyle pojęcie polityki 

przemysłowej jest niejednorodne5. 

• Można wyróżnić nieselektywną, ponadsektorową lub inaczej – horyzontalną 
politykę przemysłową, która koncentruje się na dziedzinach, takich jak np. badania 
i rozwój, edukacja, szkolenie oraz prognostyczne informowanie firm 
przemysłowych, ekorozwój czy infrastruktura gospodarcza. Takie określenie 
polityki przemysłowej zawiera wprawdzie cele adresowane do sfery rzeczowej, lecz 
jest ono pozbawione charakteru rankingowego, żaden sektor przemysłowy nie jest 
w nim uprzywilejowany, rola państwa zaś polega na korygowaniu lub (rzadko) 
zastępowaniu rynku. 

• W praktyce oddziaływania makroekonomiczne mogą okazać się niewystarczające 
do zapewnienia sprawności samoczynnym (wyłącznie rynkowym) przemianom 
strukturalnym, wówczas jest zasadne podejmowanie pozarynkowej ingerencji 
w odniesieniu do określonych sektorów przemysłu. W ramach tak rozumianej 
polityki przemysłowej rząd określa rzeczowe priorytety, a polityka przyjmuje formę 
rankingowej listy celów i aktywnej ingerencji w alokację zasobów. W tym 
przypadku można mówić o polityce sektorowej lub wertykalnej. 

• Podobne powody przemawiają za prowadzeniem selektywnej polityki 
przemysłowej, adresowanej do grup przemysłowych bądź nawet do konkretnych 
firm. Przedstawiony poprzednio sposób określania polityki miał charakter 
przedmiotowy, ten zaś – podmiotowy. Należy podkreślić, że zarówno w drugiej, jak 

                                                      
5
 Zob. M. Cimolli, G. Dosi, J. E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development: The 

Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford 2009; 
D. Rodrik, Industrial Policy: Donʾt Ask Why, Ask How, “Middle East Development Journal” 
2009, 1(1), s. 1-29; D. Rodrik, Industrial Policy for the Twenty-First Century, UNIDO 2004; 
H. Pack, K. Saggi, The Case for Industrial Policy: A Critical Survey, “World Bank Working 
Paper Series” 2006, no. 3839; K. Warwick, Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and 
New Trends, “OECD Science, Technology, and Industry Policy Papers” 2013, no. 2; R. Wade, 
After the Crises: Industrial Policy & Developmental State, London School of Economics, 
“Seminar Papers”, March 2010; W. A. Naude̓, Industrial Policy. Old and New Issues, “WIDER 
Working Paper” 2010, no. WP 2010/106. 
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i w trzeciej opcji lista celów polityki przemysłowej wynika z przyjętych przez 

państwo priorytetów, niekiedy mówi się wręcz o interesie narodowym6. 

 W odniesieniu do przedstawionych opcji warto zauważyć, że o ile manipulowanie 
przez rząd poszczególnymi instrumentami (np. stopami podatkowymi, dopłatami do 
eksportu) mieści się w ramach bieżącej polityki przemysłowej, o tyle ustalanie jej 
instytucjonalnych reguł przynależy do polityki systemowej.  
 Wszystkie omówione rodzaje polityki gospodarczej pośrednio lub bezpośrednio 
oddziałują na strukturę produkcji, która w analizie oznacza zestaw poszczególnych 
rodzajów produkowanych w gospodarce dóbr i usług – pośrednich i / lub finalnych. 
Dla uproszczenia przyjęto, że dobra i usługi sprowadzają się do pewnych grup 
użytkowych zwanych dalej „asortymentem”, przy czym owe grupy mogą być 
przypisane określonym zakładom, branżom, gałęziom, a także działom gospodarki 
narodowej; wśród tych ostatnich centralne miejsce zajmuje przemysł. Innymi słowy, 
grupy użytkowe (asortymenty) poddają się agregacji i to na różnych wymienionych 
poziomach. Istniejąca struktura produkcji (zamiennie określana jako struktura 
przemysłu) może ulegać przekształceniu; zmienia się wówczas siatka rzeczowych 
zależności między grupami użytkowymi, i to na poziomie mikro i / lub makro, co 
w analizie nazwano restrukturyzacją (zmianami strukturalnymi). 
 Restrukturyzacja produkcji w gospodarce wschodzącej powinna podlegać nie tylko 
wnikliwemu opisowi, ale również i wartościowaniu. Skoro zaś mowa o ocenie zmian 
strukturalnych, to nasuwają się na myśl jej kryteria; najogólniej można je podzielić na 
techniczno-ekonomiczne oraz społeczno-ekonomiczne (choć bez wątpienia tak wyraźny 
podział jest usprawiedliwiony wyłącznie względami analitycznymi). O ile pierwsze 
z wymienionych dotyczą przede wszystkim zależności typu rzeczowego (m.in. 
problem wartości użytkowej), to drugie obejmują stosunki między jednostkami oraz 
grupami społecznymi. 
 Pozostając w obszarze kryteriów techniczno-ekonomicznych, warto zauważyć, że 
nie mogą one mieć charakteru uniwersalnego, czyli bez względu na stopień 
zinstytucjonalizowania (lub inaczej: dojrzałości) gospodarki rynkowej. Z punktu 
widzenia pojedynczego dostawcy i odbiorcy, jedynie bezdyskusyjnym stwierdzeniem 
jest to, iż efektywne przemiany strukturalne zachodzą wówczas, gdy mamy do 

                                                      
6 T. Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries: Overview and Lessons from Seven 
Country Cases, German Development Institute, Bonn 2011; P. Carmody, An Asian-Driven 
Economic Recovery in Africa? The Zambian Case, “World Development” 2009, 37 (7), s. 1197-
1207; I. Moskovitch, D. – J. Kim, Building an Entrepreneurial Economy: The Case of Korea 
1998-2005, “Global Economic Review” 2008, 37 (1), s. 63-73. 
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czynienia z doskonaleniem się metod wytwarzania i wartości użytkowej produktów. 
Natomiast wątpliwe jest dopełnianie go oczekiwaniem, aby jednocześnie dostawca 
maksymalizował w sposób zobiektywizowany swe zyski, to bowiem zależy od m.in. 
dojrzałości całego systemu instytucjonalnego, przede wszystkim cen. Ściślej rzecz 
ujmując, poprawa wartości użytkowej wyrobu niekoniecznie musi znaleźć swe odbicie 
w systemie kosztów, cen i zysków, gdy mamy do czynienia z instytucjonalnie 
niedojrzałą gospodarką (np. kwestia pozycji monopolistycznej, zmów kartelowych, 
rozdętych kosztów transakcyjnych, oligarchicznej struktury własności). 
 Problem ten jeszcze bardziej zyskuje na ostrości, jeżeli wziąć pod uwagę 
gospodarkę narodową; na nic zda się przykładanie do niej neoklasycznych wymagań 
typu: wyrównywanie się relacji cen czynników produkcji z prawidłowymi relacjami 
przestawienia produkcji w skali gospodarki. Nawet jeśli optymistycznie przyjąć, że 
wymaganie to (i inne podobne) ma także aplikacyjne znaczenie, to błędem byłoby 
stosowanie go w odniesieniu do gospodarki wschodzącej. Powodem – właśnie 
pozostający in statu nascendi system instytucjonalny.  
 Teoretycznie rzecz biorąc, można zaprojektować wiele, często wzajemnie 
konkurencyjnych, cząstkowych kryteriów oceny o charakterze techniczno-
ekonomicznym (takich, jak: nakładochłonność, produktywność, zdolności rozwojowe, 
długofalowy wzrost popytu na określone wyroby). Przedsięwzięcie to budzi jednak 
wątpliwości, tego rodzaju cząstkowe kryteria służą bowiem przede wszystkim do 
opracowania statycznej (obowiązującej w danym momencie) listy rankingowej 
produktów w układzie zagregowanym, w założeniu przydatnej dla ustalania 
priorytetów bieżącej polityki przemysłowej. Tymczasem chodzi raczej o wybór 
kryteriów służących do oceny dynamiki rodzajowej struktury produkcji w średnim lub 
długim okresie, co stawia określone wymagania wobec nich, jak i ogranicza ich liczbę. 
Pozwala to zarazem zwiększyć klarowność obrazu przemian strukturalnych. Innymi 
słowy, użyteczne kryteria oceny zmian strukturalnych powinny z jednej strony być 
stosunkowo syntetyczne, z drugiej zaś charakteryzować zjawiska, które związane są 
z upływem czasu. 
 Wymagania te powinny spełniać kryteria: 

• ilościowe, obrazujące intensywność (tempo) przemian struktury produkcji – 
agregowanej w układzie gałęziowym lub branżowym – w przyjętym okresie; 

• jakościowe, pozwalające odpowiedzieć na pytanie, czy dokonujące się w danym 
czasie  i z określoną intensywnością zmiany strukturalne są korzystne czy nie. 

 Jakościowe kryterium oceny z kolei zawiera elementy składowe, które można 
określić jako: 
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• efekt konkurencyjności produkcji na otwartym rynku krajowym oraz na rynku 
międzynarodowym; 

• efekt innowacyjności produkcji, rozpatrywany wszakże w kontekście 
innowacyjności procesu wytwarzania w przedsiębiorstwach. 

 W dziedzinie społeczno-ekonomicznych kryteriów wartościowania restrukturyzacji 
należy sugerować, aby obejmowały one kierunek i stopień rozwoju kanałów 

artykulacji grupowych interesów ekonomicznych7. Gospodarka rynkowa bowiem, 
a zwłaszcza gospodarka wschodząca, to coś więcej niż samoczynna gra popytu 
i podaży, odbywająca się na podstawie preferencji i interesów indywidualnych. Jest to 
szczególnie dobrze widoczne właśnie w przypadku restrukturyzacji, która na ogół 
wymaga międzygałęziowej realokacji zasobów, co po prostu oznacza likwidację bądź 

co najmniej ograniczenie   liczby zakładów  w niektórych branżach i / lub gałęziach. 
Godzi to bezpośrednio w ekonomiczne interesy poszczególnych grup społeczno-
zawodowych lub skupisk ludności w przekroju regionalnym i dlatego powinno 
podlegać wielostronnym uzgodnieniom, których ważnym podmiotem są związki 
zawodowe oraz samorządowe organy przedstawicielskie. Można również powiedzieć, 
że niedostatek bądź niewłaściwy rozwój kanałów artykulacji interesów grupowych 
upoważnia do wystawienia niskiej społeczno-ekonomicznej oceny procesów 
restrukturyzacji. Stwarzając bowiem groźbę zaburzeń społecznych, podważa on 
sprawność i skuteczność tych procesów. Wiara zaś w możliwość wyeliminowania 
z życia gospodarczego owych kanałów artykulacji potencjalnie kreuje sytuację, 
w której mamy do czynienia wprawdzie z rynkiem, ale pod auspicjami państwa 
totalitarnego.  
 
2. Opcja krótkookresowa – konsens waszyngto ński 

 W dalszym toku rozważań przedmiotem opisu i oceny są trzy opcje rozwiązań, 
z których każda może mieć odmienny wpływ na zmiany struktury produkcji. Opcje te 
są przy tym zróżnicowane w kilku płaszczyznach: po pierwsze, pod względem relacji 
rynek-państwo (dostosowań oddolnych lub odgórnych), po drugie, z punktu widzenia 
instrumentarium wykorzystywanego przez administrację państwową.  Ściślej rzecz 

                                                      
7 A. Cawson, Wprowadzenie. Wielość korporatywizmów: o konieczności mediatyzacji interesów 
na szczeblu pośrednim, w: J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo 
Scholar, Warszawa 1995; J. C. Heckelman, B. Wilson, Institutions, Lobbying, and Economic 
Performance, „Economics & Politics” 2013, 25 (3), s. 360-386.  
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biorąc, w ostatnim przypadku chodzi o różne kombinacje między politykami: 
systemową, stabilizacyjną i przemysłową.  
 Analizę otwiera tzw. konsens waszyngtoński, który należy traktować jak 
egzemplifikację reprezentatywną dla podejścia neoliberalnego o charakterze 
krótkookresowym8. Od przełomu lat 80. i 90. wspomniany konsens stał się 
kompendium wiedzy na temat polityki prowadzącej od stabilizacji makroekonomicznej 
do wzrostu i rozwoju gospodarki wschodzącej. Mimo iż pod wpływem negatywnych 
doświadczeń (zwłaszcza w krajach postsocjalistycznych) został on nieco 
zmodyfikowany w połowie lat 90., to jednak fundamentalne zagadnienia konsensu 
pozostały niezmienione. Z  punktu widzenia analizy istotne są:  

• uwolnienie cen, które powinny rosnąć aż do bariery popytu efektywnego, tempo 
wzrostu płac należy ograniczyć w relacji do stopy inflacji, zaś restrykcyjne 
finansowanie przedsiębiorstw eliminuje nieefektywne firmy, powodując spadek 
podaży globalnej; 

• odrodzenie się już w krótkim okresie produkcji rynkowej reprezentującej 
pozytywną wartość dodaną, co wyzwoli stopniową poprawę warunków życia 
społeczeństwa, 

• uelastycznienie cen kojarzących popyt i podaż w warunkach uporczywie 
dekoncentrowanej struktury podmiotowej rynku, która powinna zmierzać 
w kierunku rynku możliwie konkurencyjnego; 

• stworzenie otwartego rynku pieniężno-kapitałowego, który w istocie jest jądrem 
mechanizmu samoregulacji, co wyłania z kolei potrzebę prywatyzacji sektorów: 
realnego i finansowego; 

• otwarcie gospodarki za pomocą jednolitego kursu walutowego, pełnej wewnętrznej 
wymienialności waluty, zredukowania do minimum zezwoleń importowo-
eksportowych jako instrumentu reglamentacyjnego, wreszcie wprowadzenie 
finansowych zachęt dla napływu kapitału międzynarodowego; 

• stosowanie restrykcji monetarnych i twardych ograniczeń budżetowych wobec 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także zdecydowane eliminowanie 
dotacji i ulg podatkowych będących tworzywem systemu przetargów i uzgodnień. 

                                                      
8 W dalszym ciągu w mocy pozostaje metoda eksperymentu myślowego, zaś weryfikacja 
empiryczna wykracza poza przyjęte ramy analizy. Na temat konsensu waszyngtońskiego zob. 
J. E. Stiglitz, More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington 
Consensus, “WIDER Annual Lectures” 1998, no. 2; J. E. Stiglitz, Globalizacja,Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2004; G. W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka 
transformacji, Poltext, Warszawa 1999. 
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 W przedstawionej liście węzłowych zagadnień, jakie zawiera konsens 
waszyngtoński, znajdują się zarówno kwestie instytucjonalne, jak i te z zakresu 
polityki stabilizacyjnej (natomiast próżno by szukać choćby zarysu polityki 
przemysłowej). Wśród pierwszych na uwagę zasługują: deregulacja, liberalizacja, 
demonopolizacja oraz prywatyzacja, które w sumie są konstytutywnymi cechami 
nowego ładu ekonomicznego i podlegają kreowaniu przez państwo w ramach polityki 
systemowej. Kwestie dotyczące przywracania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej 
natomiast sprowadzają się do heterodoksyjnego pakietu stabilizacyjnego, który jest 
oparty na standardowych „kotwicach” nominalnych.  
 Analiza konsensu waszyngtońskiego skłania do wniosku, że jego realizacja 
potencjalnie prowadzi do pojawienia się dwóch, wzajemnie powiązanych błędów: 

• błędu w sztuce, polega on na nietrafnych rozwiązaniach i decyzjach rządu, które 
mają miejsce w ramach polityki stabilizacyjnej, tworzącej wspólnie z polityką 

systemową nowe reguły gry, czyli mechanizm tzw. „twórczej destrukcji”9; 

• błędu sztuki, chodzi o nieprawidłowości związane z wyborem oddolnego, 
rynkowego mechanizmu zmian strukturalnych jako jedynego, instytucjonalnego 
czynnika tych zmian.  

 Jeśli mowa o źródłach niepowodzeń określonych mianem błędu w sztuce, 
wynikających m.in. z niedostatku informacji, pionierskiego charakteru 
przedsięwzięcia, braku doświadczonych kadr biurokratycznych, to należy wskazać na 
co najmniej cztery ich grupy. 
 Po pierwsze, przeszacowanie lub niedoszacowanie pewnych parametrów 
finansowych; przykładem może być nadmierna skala dewaluacji waluty krajowej 
w stosunku do dolara amerykańskiego. Kolejną ilustracją tego stwierdzenia jest 
nadmiernie wysoki poziom stóp podatkowych, który w sytuacji ogólnych restrykcji 

                                                      
9 Określenie to niezbyt szczęśliwie zapożyczono z teorii rozwoju kapitalizmu J .A. 
Schumpetera. O ile bowiem w oryginale jest ono utożsamiane z konkurencją i postępem 
techniczno-organizacyjnym jako motoryczną siłą „kapitalistycznej maszynerii”, o tyle 
w warunkach zaburzonej gospodarki wschodzącej określenie to ma oznaczać pewien 
mechanizm realokacji zasobów, uwolnionych pod wpływem szczególnej kombinacji polityki 
makroekonomicznej i systemowej.  W rezultacie mogą pojawić się w gospodarce zmiany 
zagregowanej struktury produkcji, co implicite bazuje na założeniu o krótkookresowej 
elastyczności podaży. Na temat koncepcji J. A. Schumpetera por.: A. Glapiński, Kapitalizm, 
demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii J. A. Schumpetera, „Monografie 
i Opracowania SGH” 2003, nr 518; M. Lissowska, Teoria „kreatywnej destrukcji” 
a współczesne procesy rozwojowe, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 
2013, nr 92.  
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fiskalnych może doprowadzić do mniejszych niż możliwe dochodów budżetowych 
i rozmiarów realnego dochodu narodowego. 
 Po drugie, zła sekwencja działań stabilizacyjnych; przykładem jest nietrafna 
korelacja między zmianami poziomu stopy procentowej (podstawowej) 
a następującymi w gospodarce zmianami stopy inflacji. 
 Po trzecie, nadmierna zmienność odcinkowych celów polityki gospodarczej, np. na 
przemian „otwieranie” i „przymykanie” rynku krajowego w ramach prowadzonej przez 
rząd polityki handlowej, przy użyciu ceł importowych i stawek podatkowych, co 
dezorganizuje wybór ekonomiczny przedsiębiorstw. 
 Po czwarte, brak niezbędnej elastyczności w obszarze niektórych instrumentów 
polityki finansowej; klasycznym niemal przykładem jest tu zbyt długie 
podtrzymywanie stałego kursu waluty krajowej wobec dolara oraz spóźniona (bo 
przynosząca trudne do odrobienia straty w eksporcie) dewaluacja, powiązana ze 
zmianą formy kursu walutowego. 
 W warunkach niepewności prawdopodobne potknięcia w polityce rządu, które 
określono mianem błędu w sztuce, przynoszą w dwójnasób spotęgowane niekorzystne 
skutki. Wynika to z faktu, że polityka stabilizacyjna ma za zadanie nie tylko 
ustabilizowanie sfery finansów i doprowadzenie do wewnętrznej i zewnętrznej 
równowagi, ale również ułatwienie i usprawnienie funkcjonowania rynkowych, 
oddolnych procesów dostosowawczych. Ponieważ jednak omawiany typ polityki 
niesie ze sobą zarzewie niesprawności, nie może też stworzyć właściwego środowiska 
makroekonomicznego inicjującego powszechne, oddolne dostosowania strukturalne. 
 W stosunku do błędu sztuki, rzutującego na prowadzoną przez rząd politykę 
systemową, rysują się bardziej istotne zastrzeżenia. W tym przypadku argumenty typu: 
brak informacji, nieprzewidywalność wydarzeń, pozostają na uboczu. Rzecz idzie 
bowiem o fałszywą logikę konsensu waszyngtońskiego. 
 Ogólny zamysł jego architektów jest, jak się wydaje, następujący: polityka 
systemowa (tj. deregulacji, liberalizacji i prywatyzacji) ma stworzyć instytucjonalną 
infrastrukturę rynku, w ramach której powinny odbywać się dostosowawcze, 
mikroekonomiczne procesy restrukturyzacji – wymuszone na firmach przez 
restrykcyjną politykę makroekonomiczną. Już w krótkim okresie oczekiwane jest 
uruchomienie „twórczej destrukcji”, polegającej na samoczynnym przesuwaniu się 
części uwolnionych zasobów rzeczowych i pracy do zastosowań gwarantujących 
większą wartość dodaną. Zgodnie z tym zamysłem, rząd powinien powstrzymywać się 
od prowadzenia polityki przemysłowej, rozumianej jako aktywna i bezpośrednia 
ingerencja w alokację czynników wytwórczych. Chodzi o to, aby nie deformować 
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ozdrowieńczych procesów, które są inicjowane przez szybko dojrzewający mechanizm 
rynkowy.   
 Na drodze do realizacji tego zamysłu stoją wszakże niewygodne fakty. Otóż 
przemiany instytucjonalne wraz ze stabilizacyjnym szokiem mogą szybko ograniczyć 
rozmiary popytu zagregowanego, wpływając jednocześnie na zmianę jego struktury 
w kierunku popytu finalnego (ma to szczególne znaczenie w gospodarce 
postsocjalistycznej). Po stronie podaży zagregowanej natomiast wystąpią poniekąd 
nieuchronne odroczenia, których przyczyną jest przede wszystkim mniejsza jej 
elastyczność o charakterze technicznym, a także negatywna taktyka dostosowawcza 
firm, nastawiona na krótkookresowe przetrwanie. Wspomniany dylemat ograniczonej 
elastyczności sprawia, że w ramach istniejących zdolności produkcyjnych najpierw 
mogą pojawić się głównie przejawy destrukcji, a z odroczeniem zostanie 
zapoczątkowana restrukturyzacja produkcji o charakterze wewnątrzgałęziowym. 
Fundamentalną tego przyczyną jest techniczna niepodzielność czynników 
wytwórczych, zwłaszcza inwestycyjnych, a także inercyjność postaw i zachowań ludzi 
występujących w roli menedżerów. Dopiero w długim okresie, dzięki nowym 
inwestycjom, zmiana zdolności wytwórczych zaowocuje w postaci twórczej 
restrukturyzacji produkcji o charakterze międzygałęziowym, spełniającej techniczno-
ekonomiczne, ilościowe i jakościowe kryteria oceny zmian strukturalnych. To jednak 
wykracza poza logikę konsensu waszyngtońskiego. 
 Nie koniec na tym. W gospodarce wschodzącej, w której od lat utrzymuje się 
zdeformowana struktura własnościowa (np. państwowa, oligarchiczna) i rynkowa, nie 
udaje się zapewnić szybkiego tempa prywatyzacji i demonopolizacji, co z kolei obniża 
jakość cen w zakresie informowania o relacjach przestawienia i substytucji na rynku 
towarów. Nie można bowiem zagwarantować ani dostatecznej ich elastyczności, ani 
tym bardziej zewnętrzności wobec przedsiębiorstw, często nadal zajmujących pozycję 
dominującą bądź monopolu absolutnego. W tej sytuacji firmy mogą kierować się 
przede wszystkim motywem przetrwania szoku stabilizacyjnego i „przejadania” 
własnego majątku, nie zaś motywem ekspansji na rynku. 
 Trzeba też mieć na uwadze fakt, iż deregulacja i liberalizacja odniesione do rynku 
towarów z barierą popytu efektywnego są niewystarczające do zaistnienia w pełni 
mechanizmu „twórczej destrukcji”. Ten bowiem może ujawnić swe potencjalne walory 
jedynie pod warunkiem harmonijnego i, co nie mniej ważne, prężnego rozwoju 
wszystkich rynków: towarów, pracy, pieniądza i kapitału. Szczególnego podkreślenia 
wymaga tworzenie się rynków finansowych, na których następują dynamiczne, 
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samoczynne przesunięcia kapitału finansowego do miejsc najbardziej efektywnego 
zastosowania (o najwyższej stopie zwrotu).  
 Wynika stąd, że zamierzenie dotyczące oczyszczającego (przez fakt niszczenia 
chorej tkanki przedsiębiorstw), a zarazem twórczego charakteru zaindukowanej przez 
państwo recesji, jest zdeterminowane zarówno przez sprawne organizowanie rynku, 
jak i rozmiary kapitału, przede wszystkim prywatnego. Jednak ani instytucjonalizacja 
gospodarki nie przebiega w krótkim okresie, ani istniejący w gospodarce wschodzącej 
kapitał prywatny (skorygowany o potencjalny, stopniowy dopływ z zagranicy) nie 
stwarza wyraźnych podstaw do optymizmu. 
 Z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego kryterium oceny restrukturyzacji, 
omawiana opcja krótkookresowa również zasługuje na krytyczny komentarz, gdyż 
z założenia eliminuje kanały artykulacji interesów grupowych, co w efekcie może 
doprowadzić do niekorzystnych zjawisk i procesów. Pojawiające się w sposób 
żywiołowy i okazjonalnie rozwiązywane przez rząd konflikty w przemyśle nie 
sprzyjają postępowym zmianom strukturalnym, słabnąca zaś z biegiem czasu 
legitymizacja władzy sprawia, iż rząd biernie ustępuje pola pod rosnącym naciskiem ze 

strony grup interesów10. Co więcej, tradycyjny układ sił między tymi grupami, 
w warunkach braku mechanizmu artykułowania i uzgadniania sprzecznych interesów, 
może przyczyniać się do petryfikacji zagregowanej struktury produkcji. 

 
3. Projekty opcji strategicznych 

 Słabości opcji krótkookresowej (zarówno o charakterze technicznym, jak 
i społecznym) skłaniają do naszkicowania rozwiązań, które noszą znamiona strategii, 
antycypując wyzwania przyszłości; w analizie nazwano je projektami opcji 
strategicznych I oraz II. 
 Opcja I charakteryzuje się tym, że bezpośrednią i główną siłę sprawczą 
w dziedzinie zmian strukturalnych upatruje się w administracji państwowej (jest to 
więc opcja przeciwstawna wobec konsensu waszyngtońskiego). Orężem państwa 
w walce o poprawę zagregowanej struktury produkcji jest aktywna, wertykalna 
polityka przemysłowa mająca podstawę w strategii (długookresowej wizji) rozwoju 
kraju, która wykracza poza problematykę przemysłu i jest osadzona w społecznym 
i kulturowym kontekście (strategia ta jest zatem charakterystyczna dla każdego kraju 
z osobna). Polityka przemysłowa jest tu realizowana przez specjalną agendę 
                                                      
10  R. B. Andeweg, Beyond Representativeness? Trends in Political Representation, “European 
Review” 2003, 11 (2); W. Morawski,  Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, 
polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
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państwową, która w procesie konsultacji i negocjacji z przedstawicielami organizacji 
przemysłowych, central związkowych i organizacji konsumenckich, formułuje 
koncepcję długookresowych preferencji rozwojowych i restrukturyzacyjnych.  
 Tak rozumiana polityka przemysłowa powinna określać obszary, w których rozwój 
działalności podmiotów wszystkich sektorów własności może liczyć na pomoc 
finansową i doradczą państwa. Obszary te z kolei można podzielić na trzy grupy. 
W pierwszej znajdują się obszary wymagające możliwie szybkiego zmniejszenia ich 
udziału w produkcji przemysłowej (np. te generujące ujemną wartość dodaną lub 
niskie wskaźniki terms of trade). W kolejnych grupach natomiast należy zamieścić 
obszary podlegające redukcji, ale rozłożonej w czasie ze względu na ich ważną 
pozycję w gospodarce, oraz te, które powinny być szybko rozwijane, stanowiąc 
w przyszłości przemysłową specjalizację kraju (np. dające efekty mnożnikowe). 
Obszary znajdujące się w dwóch ostatnich grupach mogą, choć w różnym stopniu, 
liczyć na udogodnienia, takie jak np. okres ochronny dla działań dostosowawczych ze 
strony przedsiębiorstw, gwarancje kredytowe, zamówienia rządowe, czy też ochrona 
przed konkurencją ze strony importu.  
 W opcji I zastrzega się, że pomoc finansowa państwa może być udzielona jedynie 
w formie wspomagania nakładów własnych firm, przeznaczonych na wyraźnie 
określone przez nie cele (np. zakup zaawansowanych technologii, wejście na wysoce 
konkurencyjne rynki międzynarodowe). Wymienionym już strategicznym 
preferencjom państwa powinien towarzyszyć wysiłek agendy polityki przemysłowej, 
skierowany na wspieranie oddolnych procesów dostosowawczych. 
 Z kolei istotny element polityki systemowej, jakim jest prywatyzacja, został tu 
podporządkowany restrukturyzacji rzeczowej, która powinna się odbywać w ramach 
konkurencji innowacyjnej, zwłaszcza na rynkach zewnętrznych. Podstawowym w tej 
dziedzinie twierdzeniem jest potrzeba istnienia gospodarki wielosektorowej, w której 
przedsiębiorstwa będące w znacznej części własnością skarbu państwa (tzw. „okręty 
flagowe” przemysłu), mogą funkcjonować z nie mniejszą efektywnością niż wielkie 
sprywatyzowane korporacje. Rozstrzygający bowiem wpływ na efektywność 
gospodarowania ma nie tyle typ własności, ile sposób zarządzania firmą oraz jej 
zdolność do sprostania wyzwaniom, także restrukturyzacyjnym, ze strony 
konkurencyjnego otoczenia.  
 W opcji I nie pomija się kwestii makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej, która 
jest niezbędna w zaburzonej gospodarce wschodzącej. Podstawowym postulatem jest 
tu odroczone złagodzenie jej restrykcyjności i zwiększenie efektywnego popytu 
zagregowanego, co z kolei pobudzałoby po części już zrestrukturyzowaną produkcję 
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przemysłową i wzrost gospodarczy, czyli inicjowało rozwój. Sprawą pierwszoplanową 
jest stymulowanie popytu inwestycyjnego m.in. za pomocą zwiększenia płynności 
banków i rozszerzenia akcji kredytowej, przyrost zaś nakładów inwestycyjnych 
następowałby zgodnie z opracowaną zawczasu strategią rozwoju wraz z ekonomiczno-
finansowym instrumentarium jej realizacji. 
 Istotną rolę przypisuje się polityce pieniężnej; chodzi tu zwłaszcza o wzrost podaży 
pieniądza i kredytów dla wspomnianych poprzednio obszarów rozwojowych, 
w związku z czym przyznawanie kredytów powinno się odbywać według priorytetów 
rzeczowych, nie zaś własnościowych. W dziedzinie polityki fiskalnej koresponduje 
z tym zasada (odroczonej w stosunku do początkowego szoku stabilizacyjnego) 
aktywizacji dochodów budżetowych, możliwa dzięki wsparciu podmiotów zaliczonych 
do obszarów rozwojowych.  
 Opcja II nie zakłada z góry ściśle określonych scenariuszy przemian strukturalnych, 
ani też nie udziela prymatu rynkowi bądź państwu; jest ona zatem rozwiązaniem 
pośrednim między opcją krótkookresową a długookresową opcją I. Podstawowym jej 
przesłaniem jest potrzeba złagodzenia społecznej dotkliwości pakietu stabilizacyjnego 
i zmian instytucjonalnych, co – wbrew pozorom – sprzyja efektywności całego 
przedsięwzięcia. Temu celowi właśnie została podporządkowana strategiczna 
koncepcja zrównoważonego rozwoju, która obejmuje triadę: stabilizacja 
makroekonomiczna i systemowa – szybki wzrost gospodarczy – poprawa warunków 
życia.  
 Z podstawowym przesłaniem koresponduje zasada oparcia polityki gospodarczej 
rządu na negocjacyjnych regułach podziału efektów pracy społecznej. W konsekwencji 
proponuje się partnerski system stosunków pracy i regulacji wynagrodzeń. Mechanizm 
negocjacyjny jawi się jako ważny instrument artykułowania i uzgadniania 
odmiennych, grupowych interesów ekonomicznych, co powinno łagodzić napięcia 
wynikające z restrukturyzacji oraz, postępującego w ślad za nią, bezrobocia 
frykcyjnego i strukturalnego, które zresztą od lat stanowi problem trudny do 
rozwiązania w gospodarce wschodzącej.  
 Jeżeli chodzi o szybki wzrost gospodarczy, to główną siłę sprawczą upatruje się 
w aktywizacji krajowych oszczędności (skąd wynika potrzeba łagodzenia 
początkowego spadku PKB oraz dochodów dyspozycyjnych). Dodatkowym źródłem 
finansowania wzrostu mają być bezpośrednie inwestycje zagraniczne, spodziewane 
dopiero w fazie wygasania szoku stabilizacyjnego. Pomocne w tej dziedzinie okażą się 
też bez wątpienia usprawnienia o charakterze oddolnym, występujące w obszarze 
efektywności alokacyjnej i restrukturyzacyjnej. 
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 W opcji II właściwie nie przewiduje się wertykalnej polityki przemysłowej jako 
instrumentu urzeczywistniania strategii przemian strukturalnych, w zamian 
zastosowanie znajduje polityka horyzontalna, która koncentruje się na dziedzinach, 
takich jak np. badania i rozwój, edukacja, szkolenie oraz prognostyczne informowanie 
firm przemysłowych, ekorozwój czy infrastruktura gospodarcza. Główny akcent 
wszakże spoczywa na wieloletnim programie restrukturyzacji finansowej, a także 
majątkowej i organizacyjnej sektorów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki (np. 
paliwowo-energetycznego, stoczniowego). Ze względu na możliwą koncentrację tych 
sektorów w niektórych regionach kraju, powodującą zagrożenie bezrobociem 
strukturalnym, wspomniany program powinien być wspierany za pomocą programów 
pochodnych (restrukturyzacji regionalnej, aktywizacji gospodarczej, wspierania 
prywatyzacji założycielskiej itp.).  
 Wspólne dla omówionych opcji jest antycypowanie wyzwań przyszłości przy 
wzmocnieniu istniejących już w gospodarce pozytywnych tendencji. O ile jednak 
główną treścią opcji I jest wizja zmian strukturalnych, o tyle podstawowym 
przesłaniem opcji II jest projekt finansowych przedsięwzięć w długim okresie, pogląd 
zaś na temat zmian struktury rzeczowej został tu ograniczony do stref interesów 
państwa. Pozostałe, szczegółowe rozstrzygnięcia w ramach opcji (a tym samym 
i adresowany do nich, niekiedy krytyczny komentarz), są tylko następstwem 
nakreślonej logiki tych opcji. 
 Z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego kryterium oceny, opcje strategiczne  
(zbliżone pod względem rozwiązań instytucjonalnych) zasługują na pozytywne 
wartościowanie, ponieważ tworzą one system kanałów artykulacji i uzgadniania 
interesów grupowych. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę kryterium techniczno-
ekonomiczne, to należy wskazać na pewne słabości, zwłaszcza w odniesieniu do 
opcji I.  
 Po pierwsze, powstaje wątpliwość dotycząca – paradoksalnie – statycznego 
w istocie charakteru strategii zmian strukturalnych. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że 
ustalenie w punkcie startu listy wieloletnich priorytetów oznacza ukształtowanie 
w sposób bezpośredni bądź pośredni struktury inwestycji o niekiedy bardzo 
odroczonych skutkach produkcyjnych. Innymi słowy, jest to równoznaczne 
z wtłoczeniem gospodarki na wiele lat w sztywny gorset inwestycji 
wyselekcjonowanych w przekroju gałęziowym. W tej sytuacji nie pozostaje dużo 
miejsca na dynamiczne, oddolne dostosowania strukturalne, które zresztą mogłyby 
wystąpić głównie w zaprojektowanych już, ogólnych ramach zdolności wytwórczych. 
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 Po drugie, aby opracować trafną strategię (wizję) zmian strukturalnych, należy 
dysponować wiarygodną informacją o przyszłych (perspektywicznych) relacjach 
substytucji, transformacji i wymiany handlowej, która jest niezbędna do sporządzenia 
rachunku alternatywnych korzyści. Pozyskanie natomiast takiej informacji 
w warunkach niepewności, charakteryzującej naprawę zaburzonej gospodarki 
wschodzącej, jest wątpliwe (tym bardziej, jeśli strategia ta jest możliwie szczegółowa). 
Zbagatelizowanie tej przestrogi może pociągnąć za sobą straty o wymiarze 
ogólnogospodarczym, będące następstwem chybionej bądź tylko nie zrealizowanej 
strategii. 
 Po trzecie, aktywna, wertykalna polityka przemysłowa okaże się kosztowna, zaś 
naprawdę dostępnym źródłem jej finansowania (via deficyt budżetowy) jest dług 
publiczny zaciągany na otwartym rynku, wewnętrznym i / lub zewnętrznym. Ale raz 
powstałe zadłużenie państwa wykazuje na ogół tendencję do samopowielania się 
w przyszłości, kumulują się też koszty jego obsługi. Ponadto wcale nie jest pewne, że 
doraźnie poniesione wydatki na wsparcie przedsiębiorstw zaowocują z odroczeniem 
w postaci wzrostu tzw. normalnych dochodów budżetowych, który umożliwi 
kontynuację polityki przemysłowej o charakterze wertykalnym. Tak więc w długim 
okresie opcja I jest obarczona pewnym ryzykiem. 
 Po czwarte, słabym punktem omawianej koncepcji jest deprecjonowanie wagi 
systemowej polityki prywatyzacji. Twierdzenie bowiem o nie mniejszej niż w sektorze 
prywatnym efektywności firm publicznych, działających w konkurencyjnym 
otoczeniu, wynika wprost z przenoszenia doświadczeń wybranych krajów 
rozwiniętych na grunt gospodarek wschodzących.  
 Po piąte, akcentowane pobudzenie efektywnego popytu finalnego wymaga od 
państwa rozwagi, gdyż zagraża ono zarówno nawrotem inflacji ciągnionej przez popyt, 
jak i rezygnacją z walki o odnowę struktury produkcji przemysłowej (łatwo tu o błąd 
w sztuce, polegający na nadmiernym przyspieszeniu oraz przestrzeleniu). Rzecz 
bowiem w tym, że poluzowanie polityki finansowej powoduje odroczenie między 
bieżącym przyrostem popytu a przyszłym, zaledwie możliwym, dostosowaniem 
podaży (zwłaszcza gdy w grę wchodzi zmiana struktury zdolności wytwórczych). 
W rezultacie gospodarka może wkroczyć na ścieżkę wzrostu, lecz przy niewielkich 
przemianach strukturalnych, przez co poniesione koszty stabilizacji 
makroekonomicznej (spadek dochodów dyspozycyjnych, wzrost stopy bezrobocia itp.) 
staną się zwykłą stratą.  
 Sformułowanie techniczno-ekonomicznej oceny w odniesieniu do opcji II jest o tyle 
trudniejsze, że niektóre zawarte w niej stwierdzenia stwarzają potencjalnie różne 
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możliwości realizacji. Z opcją I koresponduje m.in. deprecjonowanie roli i znaczenia 
prywatyzacji w zakresie dokonań restrukturyzacyjnych, i w tym przypadku należałoby 
przytoczyć sformułowany już poprzednio krytyczny komentarz. Sprawa ta jest jednak 
bardziej złożona niż w opcji I, gdzie głównym rozwiązaniem instytucjonalnym jest 
polityka przemysłowa o charakterze strategicznym, na której spoczywa ciężar dokonań 
restrukturyzacyjnych. Otóż w opcji II w zasadzie neguje się potrzebę prowadzenia 
przez rząd aktywnej polityki przemysłowej, z wyjątkiem tych przemysłów, wobec 
których administracja wysuwa (bądź wysunie w przyszłości) określone preferencje 
i oczekiwania. Wynikają stąd istotne stwierdzenia. 
 Jeżeli przyjąć, że owe preferencje zostaną wyraźnie ograniczone do 
wyselekcjonowanych obszarów zdarzeń, to w odniesieniu do (licznych) pozostałych 
podstawą restrukturyzacji stanie się przede wszystkim instytucjonalizacja skarbu 
państwa i komercjalizacja firm państwowych, wspierana przez szok stabilizacyjny. 
Pomijając kwestię nadmiernych oczekiwań wobec zmiany form zarządzania 
przedsiębiorstwem, należy wyrazić wątpliwość, czy tego typu rozwiązanie okaże się 
skuteczne w odniesieniu do restrukturyzacji w układzie międzygałęziowym. Dlatego 
uzasadnione wydaje się pozostawienie możliwości prowadzenia przez rząd (oprócz 
horyzontalnej polityki przemysłowej) również wertykalnej o charakterze 
przedmiotowym, adresowanej do niepreferowanych obszarów zdarzeń. Dzięki temu 
można by eliminować co najmniej niekorzystne efekty zewnętrzne.  
 Jeżeli w praktyce okaże się, że administracja nadmiernie rozszerza swoje 
preferencje na wciąż nowe obszary, wówczas opcja II zacznie się zbliżać w swym 
charakterze do opcji I, zatracając pragmatyzm na rzecz woluntaryzmu gospodarczego. 
Można też przypuszczać, że obok tradycyjnych metod i narzędzi oddziaływania 
państwa na sektor przedsiębiorstw (np. podatkowe ulgi inwestycyjne, gwarancje 
kredytowe, oddłużanie, okresowe zmniejszanie ciężarów fiskalnych), pojawią się 
bardziej „nowoczesne” i wysublimowane (m.in. nadzór właścicielski, holdingowe 
powiązania kapitałowe, próby wywierania presji na bank centralny lub organ 
antymonopolowy).  
 Ostatni przypadek rozszerzania preferencji państwa jest o tyle niekorzystny, że w 
istocie hamuje on proces przechodzenia do rozwiniętej gospodarki ze wszystkimi jej 
instytucjami, może też zamrozić ten proces w trudnym do sprecyzowania stadium 
pośrednim.  
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4. Zakończenie 

 Dokonana analiza, w której zaledwie zarysowano podstawowe dylematy 
mechanizmu restrukturyzacji produkcji z jego głównymi komponentami, skłania do 
sformułowania kilku refleksji. 

• Wydaje się celowe rozróżnianie w badaniach zjawiska wzrostu gospodarczego oraz 
rozwoju wraz z postępowymi, korzystnymi przemianami strukturalnymi 
i określonymi procesami społecznymi. Ten drugi aspekt jest szczególnie obiecujący 
w odniesieniu do gospodarki wschodzącej. 

• Powstająca pod wpływem systemu instytucjonalnego restrukturyzacja powinna być 
opisywana i wartościowana przez pryzmat zarówno kryterium techniczno-
ekonomicznego, jak i społeczno-ekonomicznego. Pomijanie w analizach tego 
ostatniego może prowadzić do nietrafnych uproszczeń rzeczywistości 
i, w konsekwencji, do wadliwych postulatów o charakterze aplikacyjnym. 

• Rozwiązania systemowo-instytucjonalne mogą być zróżnicowane nie tylko ze 
względu na relację: rynek – państwo, ale również z punktu widzenia 
instrumentarium wykorzystywanego przez administrację państwową. W każdym 
konkretnym przypadku tworzą one swoistą kombinację, która oddziałuje na zmiany 
struktury produkcji i rozwój gospodarczy. 

• Analiza takich właśnie kombinacji nie pozwala wprawdzie na sporządzenie ich 
rankingowej listy, to jednak prowadzi do wniosku, że rozwiązania instytucjonalne 
wyrastające z neoliberalnych założeń doktrynalnych, nie spełniają lub mogą nie 
spełnić formułowanych pod ich adresem oczekiwań. 

• Chociaż obiecujące jest wydłużanie horyzontu czasowego polityki gospodarczej, to 
jednak nie wydaje się celowe, aby postulat ten dotyczył również struktury 
przemysłowej – przynajmniej w formie sporządzenia wieloletniej wizji przemian. 
Nie jest to wcale równoznaczne z dezawuowaniem znaczenia polityki 
przemysłowej, która z jednej strony powinna uwzględniać najbardziej oczywiste 
cechy struktury gospodarki o wysokim stopniu dojrzałości (priorytety państwa), 
z drugiej zaś – selektywnie wspierać najbardziej obiecujące grupy przemysłowe, 
a w uzasadnionych przypadkach nawet firmy (dostosowania oddolne).  
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2. Odejście od konwencjonalnej polityki pieni ężnej 
 
Streszczenie 

 System Rezerwy Federalnej (Fed), a w ślad za nim Bank Anglii i Europejski Bank 
Centralny podjęły próby przeciwdziałania makroekonomicznym konsekwencjom 
współczesnego kryzysu finansowego najpierw za pomocą radykalnych obniżek stóp 
procentowych, a kiedy te zbliżyły się do zera, podjęły niestandardowe działania, 
polegające na zwiększeniu rezerw banków w banku centralnym (quantitative easing) 
lub na zmianie struktury bilansu banku centralnego (qualitative easing). Taka 
niekonwencjonalna polityka monetarna była kilka lat wcześniej praktykowana przez 
Bank Japonii. Po blisko pięciu latach efektywność wspomnianych prób w gospodarce 
USA i strefie euro jest wątpliwa, podobnie jak niejednoznaczny był efekt 
zainicjowania tej polityki w Japonii. Opracowanie odwołuje się do niekonwencjonalnej 
diagnozy Richarda Koo, która stawia sens tej interwencji w nowym świetle. Kończą je 
informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia, dlaczego mimo to czołowe 
banki centralne w Ameryce Północnej i w Europie podjęły ową niekonwencjonalną 
i zarazem kontrowersyjną politykę. 

Słowa kluczowe: luzowanie ilościowe, Japonia, międzynarodowy kryzys finansowy 
od roku 2008 
 

Why departing conventional monetary policy 
Abstract 

 The Fed, being followed by Bank of England and European Central Bank, 
attempted to overcome contemporary financial crisis by diminishing radically interest 
rates first, and while they came down close to zero soon the non-conventional 
measures like quantitative easing and qualitative easing were undertaken. Such 
monetary policy techniques were practiced by Bank of Japan a couple of years earlier. 
After five years the effectiveness of the intervention is doubtful as it seemed to be in 
Japan before. The paper refers to a non-conventional diagnosis by Richard Koo 
which sheds new light on the question and concludes with information that might 
indicate on the sector's interest. According to his analysis of banks' behavior in Japan 

                                                      
1 Autorka jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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between 1990 and 2007, and despite a popular opinion on credit crunch, there was not 
that much a matter of banks' extreme prudence resulting from crisis of confidence. The 
reasons are rather to be seen in the behavior of another party that is in constraining 
demand on credit by the non-financial companies which saw their balances shattered in 
result of diving assets prices. This is the  real source of Japanese deflation. If mounting 
private savings do not have a reverse in increasing public indebtness as they do not in 
Europe and the United States recently it is small chance that increased liquidity in 
banking sector would transform into credit that stimulates aggregate demand, prices 
and output. 

Keywords: quantity easing, Japan, international financial crisis 2008+ 
 
Wprowadzenie 

 Współczesny kryzys finansowy zaczął się na jednym z rynków aktywów 
finansowych, jakim jest amerykański rynek nieruchomości, po pęknięciu bańki 
cenowej w lipcu 2007 roku. Ponieważ zwykle narastanie bańki czyli napędzanie 
popytu i cen odbywa się dzięki kredytowi, załamanie trendu przerodziło się w kryzys 
bankowy, którego zasięg wykroczył daleko poza Stany Zjednoczone Ameryki. 
Najpierw System Rezerwy Federalnej (Fed), a w ślad za nim Bank Anglii i Europejski 
Bank Centralny podjęły próby przeciwdziałania makroekonomicznym konsekwencjom  
załamania zaufania na rynkach finansowych za pomocą radykalnych obniżek stóp 
procentowych, a wkrótce potem uciekły się do mniej konwencjonalnej polityki 
pieniężnej. Owa niestandardowa polityka, polegająca na tak zwanym luzowaniu 
ilościowym i jakościowym (quantitative easing, qualitative easing), była kilka lat 
wcześniej praktykowana przez Bank Japonii. Po blisko pięciu latach efektywność 
wspomnianych prób w gospodarce USA i strefie euro jest wątpliwa, podobnie jak 
niejednoznaczny był efekt zainicjowania tej polityki w Japonii. Dlaczego mimo to 
czołowe banki centralne sięgnęły po tę technikę? Dlaczego wzrost kredytu i produktu 
krajowego ponownie okazał się rozczarowujący w stosunku do oczekiwań? Celem 
opracowania jest zmierzenie się z tymi pytaniami, które organizują przegląd literatury 
przedmiotu poniżej. 
 
1. Niekonwencjonalna polityka monetarna 

 Tradycyjnie rozumiana polityka monetarna polega na dwóch elementach: na 
sygnalizacji wysokości stopy procentowej banku centralnego oraz na dostosowaniu 
bazy monetarnej odpowiednio do tego antycypowanego poziomu. Kiedy jednak 



Odejście od konwencjonalnej polityki pieniężnej  31 

sytuacja wymusza stopy procentowe bliskie zera czyli bliskie naturalnej dolnej 
granicy, polityka monetarna narażona jest na utratę zdolności oddziaływania na 
gospodarkę. W takich okolicznościach wykształciły się niestandardowe działania 
w polityce monetarnej, polegające na zwiększeniu rezerw banków w banku centralnym 
(quantitative easing) lub na zmianie struktury bilansu banku centralnego (qualitative 

easing)2. Luzowanie ilościowe (quantitative easing), jakkolwiek daleko do precyzyjnej 
jego definicji, w praktyce można rozumieć jako sytuację, kiedy bank centralny nabywa 

papiery wartościowe od banków komercyjnych, kreując równocześnie ich rezerwy3. 
W rezultacie rośnie suma bilansowa banku centralnego i zarazem rośnie zdolność 
banków komercyjnych do udzielania pożyczek. Transakcje te często wiążą się 

z wydłużeniem terminów zapadalności4. Nadzwyczajność operacji luzowania wynikać 
może również z tego, że przedmiotem nabycia mogą stać się papiery, których bank 
centralny zazwyczaj nie kupuje ze względu na ich niską jakość; w takich przypadkach 

dochodzi do przejęcia ryzyka od banków komercyjnych5.  
 Pojęcie to wykształciło się wskutek obserwacji praktyk Banku Japonii w latach 
2001-2006 oraz pod presją kryzysu 2007+. Działania Banku Japonii, Fedu, a także 
Europejskiego Banku Centralnego w tych okresach układają się w podobny scenariusz, 
składający się z dwóch podstawowych etapów: obniżek stóp procentowych, 
a następnie wykupu papierów wartościowych od instytucji finansowych6. W drugiej 
połowie lat 90. Bank Japonii prowadził oficjalną politykę zerowej stopy procentowej  
(Zero Interest Rate Policy - ZIRP), która miała na celu zwiększenie dostępności 
banków do płynności i gospodarki do kredytu. Decyzja, aby stopę podwyższyć zbiegła 
się z pęknięciem bańki internetowej w USA w 2001 roku. Władze monetarne 
w obawie przed recesją, w warunkach zagrożenia deflacją i pod wpływem krytyki 
prominentnych ekonomistów amerykańskich (Ben Bernanke, Robert Mishkin) podjęły 
niekonwencjonalną politykę pieniężną. Nowym celem operacyjnym Banku Japonii 
stało się usunięcie z bilansów instytucji finansowych aktywów przynoszących straty 
                                                      
2 Patrz J. Janus, Niekonwencjonalna polityka pieniężna głównych banków centralnych - 
diagnoza korzyści i zagrożeń, Kongres Ekonomistów Polskich, listopad 2013, tryb dostępu: 
http://www.pte.pl/kongres/referaty/index.php (data dostępu: lipiec 2014), s. 2, rys. 1. 
3 To działanie, potocznie nazywane  drukowaniem pieniędzy, można postrzegać przez kontrast 
do monetyzacji długu publicznego zachodzącej wówczas, kiedy bank centralny poprzez sieć 
operacji z bankami komercyjnymi sprzedaje papiery skarbowe. 
4 J. Janus, op.cit. 
5 Private Banking XXXVI, styczeń 2010 
6 J.L. Bednarczyk , Polityka pieniężna EBC a perspektywy ożywienia w strefie euro, IX 
Kongres Ekonomistów Polskich, listopad 2013, tryb dostępu: 
http://www.pte.pl/kongres/referaty/index.php (data dostępu: lipiec 2014). 
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oraz zwiększenie docelowego poziomu salda rezerw banków komercyjnych w banku 
centralnym. Luzowanie monetarne objęło aktywa finansowe w szerokim zakresie; 
bank centralny skupował bezpośrednio obligacje i bony skarbowe, papiery 
wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS), obligacje przedsiębiorstw7. Polityka 
ta miała być prowadzona dopóty, dopóki wskaźnik cen konsumpcyjnych nie przestanie 
spadać. Odstąpiono od niej w 2006 roku. 
 Podobną taktykę obrał System Rezerwy Federalnej po pęknięciu bańki 
spekulacyjnej na rynku nieruchomości - w reakcji na kryzys, który ujawnił się 
w następstwie upadku Lehman Brothers w listopadzie 2008 roku. Począwszy od 
grudnia tego roku oprocentowanie funduszy federalnych było systematycznie obniżane 
i już w 2009 roku w miejsce 5,25% wyniosło 0-0,25%.  Wobec praktycznego 
wyczerpania możliwości dalszego operowania stopą procentową Fed na wzór Banku 
Japonii z  2001 roku  rozpoczął bezpośrednie zakupy aktywów. Warto zaznaczyć, że 
SRF przystąpił do luzowania monetarnego pod hasłem zwalczania "objawów deflacji 
w japońskim stylu" ("Japan-style deflationary outcome") i pod przewodnictwem 
nowego prezesa, którym został Ben Bernanke8. Kolejne transze zakupów między 
listopadem 2008 i wrześniem 2012 miały służyć podtrzymaniu przekonania o niskich 
długoterminowych stopach procentowych. Ich skala przybrała bezprecedensowe 
rozmiary. Mianowicie skumulowany przyrost bilansu Fedu w tym czasie  wyniósł 
więcej niż 3-krotność jego wyjściowej wielkości9.  Ożywienie gospodarki i obniżenie 
stopy bezrobocia były  oficjalnie przedstawiane  jako cel tych działań. 
 Scenariusz obniżek stóp procentowych i wykupu papierów wartościowych od 
banków zrealizowany został wiele miesięcy później również przez Europejski Bank 
Centralny. Jednak w odróżnieniu od poprzedników ten bank centralny podlegał dość 
rygorystycznym ograniczeniom, jeśli chodzi o partnerów transakcji i cel interwencji. 
Zakaz bezpośrednich zakupów od rządów sprawił, że transakcje przez większość 
okresu były ograniczone do instytucji finansowych, w szczególności do banków 
komercyjnych w strefie euro, wobec których  EBC występuje jako pożyczkodawca 
ostatniej instancji.  O ile oficjalnym celem Banku Japonii była walka z deflacją, a Fed 
deklarował wręcz pobudzenie gospodarki, zapisy statutu EBC przesądzały o prymacie 
ustalonego sztywno celu inflacyjnego10. 

                                                      
7 J. Janus, Wpływ doświadczeń Banku Japonii na politykę pieniężną Systemu Rezerwy 
Federalnej w latach 2007-2011, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 1-2. 
8 Ibidem 
9 J. Janus, Niekonwencjonalna polityka..., op.cit. 
10 J.L. Bednarczyk, op.cit. 
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 Podsumowując ten przegląd, pragnę zwrócić uwagę na dwa aspekty procesu 
luzowania monetarnego. Po pierwsze, należy podkreślić rolę instytucji finansowych. 
Banki centralne w omawianych transakcjach skupowały wprawdzie różnorodne 
aktywa; na przykład Fed akceptował obligacje firm nie-finansowych, zaś Bank Japonii 
kupował bezpośrednio obligacje zarówno przedsiębiorstw jak i rządu. Niemniej 
w przypadku każdego z wymienionych organów władzy monetarnej działalność ta 
adresowana była głównie do instytucji finansowych.  
 Po drugie, warto wyraźnie powiedzieć, co uzasadniało determinację banków 
centralnych, które sięgnęły po  nadzwyczajną technikę jaką jest luzowanie monetarne. 
Działanie to, choć z różną mocą, służyło nadzwyczajnemu zwiększeniu bazy 
monetarnej, co z założenia wiąże się ze zwiększeniem podaży pieniądza i kredytu. 
Rosnący kredyt zaś tradycyjnie miał spełnić funkcję "smaru" ułatwiającego 
rozkręcenie "maszynerii" gospodarki po szoku wywołanym kryzysem finansowym. 
 Jednak mimo imponującego wzrostu bazy monetarnej i sum bilansowych banków 
centralnych oczekiwania te nie spełniły się. Przede wszystkim zwiększenie rezerw nie 
znalazło przełożenia na wzrost podaży pieniądza. Zarówno Japonia po 2001 roku jak 
USA i Wielka Brytania po sierpniu 2008 roku są intrygującym przykładem na to, jak 
zwielokrotnienie bazy monetarnej może okazać się całkowicie nieskuteczne w sensie 
wzrostu agregatów pieniężnych11. W kontekście tych danych nie powinna być 
zaskoczeniem konstatacja, że pożyczki bankowe dla sektora prywatnego 
w omawianych gospodarkach nie rosły. Tak było w Japonii od 1997 roku, a więc 
również w okresie luzowania w latach 2001-2006. W Stanach Zjednoczonych Ameryki 
i w Wielkiej Brytanii w latach 2008 -2011 nastąpił spadek wartości kredytu 
w stosunku do stanu sprzed okresu luzowania12. 
 
2. Źródła niepowodze ń 

 Dane uświadamiają, że niestandardowa polityka monetarna nie pomogła 
w osiągnięciu deklarowanych celów. Przypomnijmy, że oficjalnie Fed podejmował 
opisywane  działania gwoli ożywienia gospodarki i zwiększenia zatrudnienia dzięki 
kreacji kredytu. Bank Japonii natomiast ekspansywną orientację polityki monetarnej 
ujmował jako walkę z deflacją. Ceny konsumenckie w Japonii przestały wprawdzie 
spadać w połowie okresu, w którym prowadzona była  interwencja, ale problem 

                                                      
11 R.C. Koo, The world in balance-sheet recession: causes, cure, and politics, "Real-world 
Economics Review" no. 58, 2011, s. 20-21. 
12 Ściślej w stosunku do poziomu z sierpnia 2008. Ibidem. 
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deflacji (ujemny wskaźnik CPI, rok do roku) wrócił w kilka lat po zakończeniu terapii, 
w roku 201013. 
 Co zawiodło? Według wielu autorów w polityce pieniężnej liczy się timing. 
W odniesieniu do luzowania monetarnego negatywne efekty może przynieść zarówno 
zbyt wczesne zakończenie interwencji jak i zbytnie jej przeciągnięcie. Na przykład 
w odniesieniu do japońskiego eksperymentu w pierwszych latach tego stulecia 
wyrażana jest opinia, że luzowanie skończyło się przedwcześnie14. 
 Warto niniejszą sekcję poświęcić niestandardowemu wyjaśnieniu, opracowanemu 
przez Richarda C. Koo. O wyjątkowości tej koncepcji decyduje szerokie ujęcie, 
wychodzące poza perspektywę banków centralnych oraz wskazanie na pewien 
niekonwencjonalny rodzaj popytu jako główną przyczynę nieefektywności 
omawianych prób stymulacji makroekonomicznej. Wprawdzie przywoływana 
książka15 odnosi się głównie do doświadczenia Japonii, ale zawiera zarys ogólnych 
ram teoretycznych. W późniejszych licznych artykułach autor udowadnia, że lekcja 
z Japonii powinna być przestrogą dla innych krajów próbujących pobudzić wzrost 
gospodarczy między innymi za pomocą luzowania monetarnego.  
 Rekonstrukcja doświadczenia Japonii w interesującym nas względzie przedstawia 
się w skrócie następująco. Jeszcze zanim Bank Japonii rozpoczął ilościowe luzowanie 
w 2001 roku system bankowy pławił się w nadmiernych rezerwach. Taki sposób 
pobudzenia gospodarki nie mógł zatem przynieść spektakularnego rezultatu. Z tego 
kontekstu wynika komentarz autora: „Quantitative easing was the twenty-first 
century’s greatest monetary non-event” ("Luzowanie ilościowe okazało się 
największym w XXI wieku brakiem zdarzenia".)16. Abstrahując od tej konkretnej 
historycznej sytuacji, Koo zwraca uwagę, że z logicznego punktu widzenia wzrost 
podaży pieniądza jest warunkiem nie wystarczającym, aby rósł kredyt dla sektora 
prywatnego. Wynik zależy bowiem nie tylko od decyzji podażowych banków, ale 
także od decyzji pożyczkobiorców. Analiza zachowań banków między rokiem 1990 
i 2007 nie upoważnia do upatrywania przyczyn spadku finansowania przedsiębiorstw 
kredytem po stronie banków - wbrew popularnej tezie o credit crunch. Banki japońskie 
w zasadzie chętnie pożyczały przedsiębiorstwom, chociaż okresowo zdarzały się 
załamania tej skłonności17. Tę część analizy kończy wniosek, że przyczyna stagnacji 

                                                      
13 Ibidem, s. 21 
14 J. Janus, Niekonwencjonalna polityka..., op.cit. 
15 R. C. Koo, The Holy Grail of Macroeconomics. Lessons from Japan’s Great Recession, John 
Wiley@Sons (Asia) Pte.Ltd., Singapore, 2008. 
16 Ibidem, s.73. 
17 Ibidem, s.45-47. 
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kredytu ogółem i spadku pożyczek bankowych dla sektora prywatnego leżała 
w zachowaniach przedsiębiorstw i ich obniżonym zapotrzebowaniu na kredyt.  
 Sektor firm nie-finansowych, aktywnie pożyczający i inwestujący jeszcze w latach 
80., w latach 90. ograniczył potrzeby pożyczkowe i przystąpił do spłat długu 
z własnych oszczędności. U podłoża tych zjawisk leży rozwój sytuacji po pęknięciu 
baniek cenowych na rynkach akcji i nieruchomości na przełomie ósmej i dziewiątej 
dekady XX wieku. Warto zauważyć, że w odróżnieniu od kryzysu wywołanego 
niedawnym pęknięciem bańki na rynku mieszkań i domów (residential real estate) 
w USA, gwałtowny spadek cen nieruchomości w Japonii dotyczył w pierwszym 
rzędzie firm (commercial real estate). Bilanse firm w Japonii musiały zatem 
wytrzymać negatywne skutki dwóch krachów naraz: na rynku nieruchomości i na 
rynku akcji. Kiedy wartość majątku załamała się, a pożyczki zaciągnięte na jego zakup 
lub pod jego zastaw pozostały nie spłacone, zestawienia aktywów ze zobowiązaniami 
zaczęły wykazywać ogromny rozziew. Bilans tych negatywnych zmian w licznych 
przypadkach prowadził do technicznej niewypłacalności. Specyfika sytuacji wielu firm 
japońskich polegała jednak na tym, że techniczna niewypłacalność nie musiała 
oznaczać bankructwa. Mimo niższej wyceny ich aktywów przez rynki finansowe, 
podstawowa działalność zapewniała im mocną pozycję, dodatni cash flow i zyski. 
Mimo kryzysowej sytuacji na wewnętrznych rynkach finansowych utrzymywanie się 
nadwyżki w handlu zagranicznym (jednej z największych na świecie) nasuwa wniosek, 
że na rynkach towarów firmy zachowały swoją przewagę konkurencyjną, opartą 
o technologie produkcji, marketing i globalną bazę klientów. Dzięki nadwyżkom, 
wypracowanym w realnej sferze gospodarki, sektor firm nie-finansowych mógł 
pozwolić sobie na ograniczenie pożyczek bankowych, a następnie – na zmniejszenie 
swojego zadłużenia w bankach. Jednak „móc” nie zawsze znaczy „chcieć”. Według 
Koo to kryzys bilansowy (balance-sheet crisis) popchnął firmy do takich działań. 
Ujawnienie wielkiej dziury w bilansie zazwyczaj oznacza śmierć ekonomiczną. 
Dlatego firmy, dysponujące dostatecznie dużymi strumieniami gotówki, chcą 
zobowiązania jak najszybciej zmniejszyć. Tak też zachowywały się przedsiębiorstwa 
japońskie w kilkunastu ostatnich latach, tak zachowywały się firmy w USA 
i w Niemczech po pęknięciu baniek internetowych18. 
 W tej sytuacji po pęknięciu baniek na rynkach aktywów finansowych w Japonii ani 
podaż kredytu, ani jego cena nie miały wielkiego znaczenia dla zachowań firm19. 
W czasie polityki zerowej stopy procentowej, następnie wspomaganej luzowaniem 
                                                      
18 Ibidem, s. 14, 15, 224  i in. 
19 Ibidem s. 6-22. 
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monetarnym, czyli między rokiem 1996 i 2005 pożyczki netto z lat ubiegłych firmy 
nie-finansowe zamieniły w spłaty długu. Tym należy tłumaczyć nieskuteczność 
monetarnych sposobów stymulacji gospodarki. Zdaniem Koo japońska gospodarka 
zaczęła rosnąć  na początku pierwszej dekady XXI w., ponieważ te firmy, które 
zakończyły naprawę swoich bilansów teraz inwestowały. Był to także efekt rosnącego 
eksportu20. 
 Zgodnie z referowanym ujęciem źródłem  niepowodzeń monetarnego stymulowania 
japońskiej gospodarki jest ograniczenie popytu na kredyt przez firmy nie-finansowe 
pod wpływem pogorszenia ich bilansów po 1990 roku. Powodem spadku aktywności 
gospodarczej nie jest zatem niedostateczna podaż kredytu czy, mówiąc inaczej – 
nadzwyczajna wstrzemięźliwość banków w następstwie kryzysu zaufania na rynkach 
finansowych. Znaczenie mają zachowania  nie tyle banków, co firm nie-finansowych. 
Te ostatnie ograniczyły popyt na kredyt pod wpływem pogorszenia bilansów po 
załamaniu cen aktywów. To spadek popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw jest 
według Koo istotą luki deflacyjnej w Japonii, którą w tym ujęciu należy rozumieć jako 
wszystkie zdeponowane oszczędności ludności i całość długu zwróconego bankom 
netto, które tkwią w systemie bankowym z powodu braku chętnych na pożyczki21. 
 Przytoczona analiza ma znaczenie nie tylko dla Japonii. Omówione wcześniej 
analogie miedzy Japonią i innymi centrami gospodarczymi świata odnośnie do 
charakteru załamania, reakcji polityki monetarnej i makroekonomicznych wyników 
sugerują, że diagnozę Koo należałoby przyjmować zgodnie z życzeniem autora, to jest 
jako nowe spojrzenie na istotę kryzysu, który dotknął ostatnio również inne ważne 
gospodarki świata. Podobieństwa dotyczą oprócz USA i Wielkiej Brytanii także 
szeregu gospodarek w strefie euro: Niemiec, Hiszpanii, Irlandii22. W krajach tych 
doszło do recesji oraz załamania zaufania na rynkach aktywów finansowych, do czego 
pierwszym impulsem były spadki cen  nieruchomości mieszkalnych,  (a kilka lat 
wcześniej - cen akcji tzw. spółek technologicznych) w Stanach Zjednoczonych. 
Niekonwencjonalną odpowiedzią banków centralnych USA, Wielkiej Brytanii i strefy 
euro było luzowanie monetarne, które doprowadziło do zwielokrotnienia ich sum 
bilansowych. Makroekonomiczne wyniki tej kuracji są rozczarowujące podobnie jak 
wcześniej w Japonii, nigdzie bowiem wstrzyknięcie płynności do sektora bankowego 
nie przyniosło znaczącego zwiększenia akcji kredytowej, co miało pobudzić 
gospodarki. Wszystkie te analogie mogą prowadzić do wniosku, że w Japonii po raz 

                                                      
20 Ibidem, s. 74-78. 
21 Ibidem, s.25. 
22 R.C. Koo, The world... 
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pierwszy ujawniły się problemy występujące również w innych miejscach gospodarki 
światowej pod wpływem podobnych okoliczności.  
 Zgodnie z diagnozą Richarda Koo współczesnemu międzynarodowemu kryzysowi 
finansowemu towarzyszy szczególna recesja i szczególna luka popytowa. Mamy 
bowiem spadek aktywności gospodarczej wywołany nie cyklem koniunkturalnym, lecz 
wychodzeniem sektora prywatnego z wysokich lewarów kredytowych 
(deleveraging)23. Inaczej mówiąc, chętnych na pożyczki bankowe ubywa. 
W następstwie dążenia firm do minimalizacji długu kumulują się nadwyżki 
oszczędności sektora prywatnego, a popyt w gospodarce nie rośnie.  
 
Zakończenie 

 Z analiz Richarda Koo wynika, że zastrzyki płynności były wykonywane przez 
banki centralne w badanych krajach i w strefie euro w okresie, kiedy sektor 
przedsiębiorstw kumulował oszczędności i nadwyżki finansowe. Owej wstrze-
mięźliwości nie równoważył bilans sektora gospodarstw domowych, który po 
pęknięciu baniek również wykazywał nadwyżki24. Jeżeli zadłużanie się sektora 
rządowego nie równoważy oszczędności netto sektora prywatnego, trudno oczekiwać, 
że płynność banków przyniesie efekt w postaci pobudzenia łącznego popytu, cen 
i produktu krajowego - nawet jeśli zostanie zwielokrotniona. Tymczasem po 
gwałtownym pogłębieniu deficytów rządowych nasila się presja na ich ograniczanie, 
co zaczyna dawać pierwsze efekty. Wobec kurczącego się zapotrzebowania na kredyt 
w kraju masa "dodrukowanego" pieniądza znajduje naturalne ujście na zewnątrz pod 
postacią  odpływu kapitału do ciągle chłonnych wschodzących gospodarek rynkowych 
(emerging markets). Jak widać, diagnoza Koo pozwala wytłumaczyć, dlaczego wzrost 
kredytu i produktu krajowego okazał się rozczarowujący w stosunku do oczekiwań 
wzbudzonych przy okazji luzowania monetarnego w największych gospodarkach 
rynkowych.  

                                                      
23 W całym niemal okresie powojennym w USA obciążenie produktu nie-finansowych 
korporacji długiem wykazywało stały trend wznoszący, co można przeczytać m.in. w książce 
R. Brennera (s. 193). Natomiast w czasie ostatniego kryzysu, w 2008 roku "The Economist" 
donosił o znacznym spadku długu firm w odniesieniu do PKB w USA. Również w Polsce 
odbieramy sygnały, że maleje zapotrzebowanie firm nie-finansowych na fundusze, w tym -  na 
kredyt. W 2009 i 2010 roku odnotowano okresowo wzrost zasobów pieniężnych i spadek 
zadłużenia spółek giełdowych, jak informowała "Rzeczpospolita" (17.09.2010), a także - 
najniższe od 2004 roku tempo wzrostu kredytu - według  S. Kubielasa (s. 41).   
24 R.C. Koo, The world..., s. 24-30. 
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 Zreferowana koncepcja w interesujący sposób zmienia punkt patrzenia na 
przyczyny obecnego spowolnienia i na luźną politykę monetarną przedstawianą jako 
terapia. Jeżeli popyt na fundusze jest ograniczany z powodów innych niż koszt i dostęp 
do kredytu, jakie znaczenie ma stosowana obecnie radykalna recepta monetarna, to jest 
niskie stopy procentowe i luzowanie ilościowe?  
 Można przypuszczać, że luzowanie monetarne, adresowane głównie do instytucji 
finansowych, było formą niesienia im pomocy w sytuacji kryzysowej. Działanie to 
było podejmowane przez wszystkie wymienione banki centralne, gdy stopy 
procentowe zbliżały się do zera. Tak niskie stopy banki komercyjne mogą postrzegać 
jako ograniczenie możliwości robienia zysków. Koo wskazuje na okoliczności, które 
dodatkowo musiały pogłębić stres banków; mianowicie tendencja do zwrotu długu 
przeważająca nad zaciąganiem nowych kredytów oraz  kurcząca się liczba chętnych do 
pożyczania nie rokowały dobrze interesom. Operacje wykupu papierów 
wartościowych, oprócz zwiększania rezerw, miały jeszcze inne wzmiankowane 
aspekty, które mogły ulżyć  bankom w tej sytuacji. Transakcje te często wiązały się 
z wydłużeniem terminów zapadalności swoistych pożyczek banku centralnego. Ponad 
to w  przypadkach zakupu aktywów "niekonwencjonalnych" banki centralne w istocie 
przejmowały związane z nimi  ryzyko. Informacje te i im podobne do pewnego stopnia 
mogą wyjaśniać, dlaczego  czołowe banki centralne w Ameryce Północnej i w Europie 
podjęły ową niekonwencjonalną i - jak widać - dość kontrowersyjną politykę. W opinii 
wielu autorów niestandardowa polityka monetarna miała znacznie większy wpływ na 
rynki finansowe niż na realną gospodarkę. 
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3. Polityka rozwoju po kryzysie: przypadek Chin 
 
Streszczenie 

 Chiny na przestrzeni ostatnich 30 lat odniosły bezprecedensowy w historii sukces 
gospodarczy w efekcie bardzo skutecznej realizacji proeksportowej strategii rozwoju - 
niezwykle trafnie dobranej zarówno do swojego endogenicznego potencjału jak 
i uwarunkowań zewnętrznych. Jednak światowy kryzys finansowy i gospodarczy 
z 2008/2009 r. roku pokazał, że dotychczasowa formuła rozwoju Chin w dużej mierze 
wyczerpała się i że konieczne są zmiany realizowanego dotąd modelu rozwoju. 
Reorientacja chińskiej polityki rozwoju widoczna po 2008 r. jest jednak nie tylko 
dostosowaniem do zmienionych przez kryzys międzynarodowych warunków 
ekonomicznych, ale zmierza też do znacznie szerszej zmiany paradygmatu rozwoju 
ostatnich trzech dekad. Polityka rozwoju, która przyniosła Chinom jako państwu 
ogromny sukces, przyczyniła się bowiem także do powstania lub nasilenia wielu 
wymagających rozwiązania problemów wewnętrznych. W związku z obecną znacznie 
bardziej zrównoważoną społecznie i środowiskowo polityką rozwoju zakładane jest 
zwolnienie tempa wzrostu chińskiej gospodarki. Jednak jeśli obecny program się 
powiedzie – powinno to po pewnym czasie przynieść kolejny silny impuls 
prowzrostowy, a w efekcie -  dalsze umocnienie międzynarodowej pozycji Chin. 

Słowa kluczowe: Chiny, kryzys 2008 r., chiński 12. Plan Pięcioletni, nowa polityka 
rozwoju Chin 
 

Development policy after the cirisis: case of China . 
Abstract 

 During the last 30 years, China has been the site of unprecedented economic 
success due to a very effective export-oriented development strategy, a strategy 
particularly well suited to both the country's endogenous potential and its international 
context. Nonetheless, the financial and economic crisis of 2008/2009 has shown that 
the potential of China's development model has been largely exhausted and changes 
are necessary. Changes have been visible in Chinese development policy after 2008, 
but they haven't been limited to adapting to changing international economic 
circumstances resulting from the crisis. They have also been tending towards a much 
more profound change of development paradigm. The development policy of the last 
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three decades which has resulted in China's extraordinary success has also contributed 
to the creation or intensification of a number of internal problems which now need to 
be resolved. The adoption of a much more sustainable socially and ecologically 
development policy is expected to reduce the nominal rate of growth of the Chinese 
economy. If the program succeeds, however, it should eventually result in another 
strong growth impulse and in effect further strengthen China's international position. 
 The article presents the main problems and challenges China has faced, as well as 
the country’s successes and the keys trends of its new development policy. These serve 
as a basis for the reflections concerning the likelihood of the new policy being 
implemented and the possible effects of China entering a new stage of development. 

Keywords: China, 2008 crisis, China's 12th Five-Year Plan, China's new development 
policy 
 
Wprowadzenie  

 Kryzys finansowy i gospodarczy z 2008/2009 r. był pierwszym kryzysem 
globalnym od czasów Wielkiej Depresji z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Choć jego 
źródłem były Stany Zjednoczone, dotknął on większość świata, m.in. Unię Europejską 
i silnie uzależnione od eksportu do krajów wysokorozwiniętych kraje Azji Południowo 
- Wschodniej, w tym Chiny. Chiny na przestrzeni ostatnich 30 lat w efekcie 
przeprowadzonych reform i skutecznie realizowanej proeksportowej strategii rozwoju 
w zglobalizowanej gospodarce stały się głównym konkurentem dotychczasowych 
światowych liderów ekonomicznych, tj. USA, UE i Japonii.  
 W Unii Europejskiej kryzys zdestabilizował finanse publiczne państw 
członkowskich oraz praktycznie zniweczył osiągnięcia poprzedzającej go dekady 
w zakresie wzrostu i zatrudnienia.1 Chiny także zostały poważnie dotknięte skutkami 
kryzysu. Spadł handel i przepływy finansowe, pogorszyła się spłacalność kredytów, 
miliony ludzi popadły w ubóstwo.2 Tym niemniej w Chinach kryzys nie spowodował 

                                                      
1 W ciągu 8 miesięcy 2008 r. w UE straciło pracę 7 mln ludzi w efekcie czego stopa bezrobocia 
wzrosła z 7% w 2007 r. do ok. 10% w 2009 roku. Deficyt budżetowy i dług publiczny, które 
przez większą część okresu realizacji Strategii Lizbońskiej zmniejszały się, na przestrzeni 
l. 2008-2009 wzrosły do 6,9% i 80% PKB, a więc daleko poza ograniczenia wynikające z Paktu 
Stabilności i Wzrostu. Tempo wzrostu PKB spadło z 3,2% w 2007 r. do 0,3 w 2008 r. i - 4,5% 
w 2009 roku. world.bank.org 
2 Wg szacunków Chińskiej Akademii Nauk w okresie spowolnienia ekonomicznego w Chinach 
pracę straciło ok. 41 mln ludzi, zamknięto około 670 tys.MŚP, stopa bezrobocia w miastach 
osiągnęła poziom 9,4%.  Utrata pracy dotyczyła  zwłaszcza  pracujących w  pracochłonnych 
przemysłach eksportowych, takich jak elektronika, odzież  i tekstylia. A. Chibber, J. Ghosh, 
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spadku PKB a tylko zwolnienie tempa wzrostu z 14,2% w 2007 r. do 9,6% w 2008 r. 
i 9,2% w 2009 r.3, co na tle reszty świata nadal stanowiło bardzo dobry rezultat.  
 W celu złagodzenia pokryzysowego szoku rząd chiński - podobnie jak rządy 
Stanów Zjednoczonych i dotkniętych kryzysem państw Unii Europejskiej, ale szybciej 
bo już pod koniec 2008 r. - zastosował ogromny fiskalny i monetarny pakiet 
stymulacyjny. Oprócz zwiększonych rządowych wydatków (na poziomie ok. 13% 
PKB), będące w zdecydowanej większości własnością państwa chińskie banki 
zwiększyły dostępność kredytów.4 Tani i obfity pieniądz w połączeniu 
z subsydiowanymi czynnikami produkcji (energia, ziemia), stworzyły warunki dla 
ogromnego boomu inwestycyjnego. W efekcie Chiny szybko odzyskały dynamikę 
rozwojową. Mimo silnego spadku eksportu do krajów rozwiniętych, w 2010 r. wzrost 
gospodarczy wyniósł 10,4%.5 Zastosowane działania stymulacyjne nie 
zdestabilizowały chińskich finansów, których kondycja jest nadal bardzo dobra. To 
zasadniczo różni Chiny od większości dotkniętych kryzysem krajów rozwiniętych, 
gdzie zarówno dług publiczny jak i deficyty budżetowe są wysokie a tempo 
wychodzenia z recesji - zwłaszcza Unii Europejskiej - bardzo powolne. 6  
 Powolne wychodzenie z pokryzysowej recesji krajów rozwiniętych, ich 
w większości zła kondycja finansowa a także zagrożenie powtórzeniem się kryzysu - 
uczyniły powrót Chin do przedkryzysowej polityki rozwoju opartej na eksporcie do tej 
grupy krajów mało realnym. W efekcie, kryzys stał się punktem zwrotnym 
w dotychczasowej realizowanej z sukcesem od końca lat 1970. polityce rozwoju Chin. 
Reorientacja tej polityki widoczna po 2008 r. jest jednak nie tylko dostosowaniem do 
zmienionych przez kryzys międzynarodowych warunków ekonomicznych, ale zmierza 
też do znacznie szerszej zmiany generalnego paradygmatu rozwoju ostatnich dekad. 
Dotychczasowa polityka przyniosła bowiem Chinom jako państwu ogromny sukces, 
                                                                                                                                             
T. Palanivel, The Global Financial Crisis and the Asia-Pacific region. A Synthesis Study 
Incorporating Evidence from Country Case Studies,UNDP Regional Centre for Asia and the 
Pacific, 2009.  
3 Dane wg worldbank.org 
4 W 2009 r. chińskie banki udzieliły pożyczek na poziomie ok. 1,5 bln US$.  
http://www.brookings.edu/research/testimony/2011/06/15-china-economic-development-prasad 
5 W latach 2010 - 2012 średnie roczne tempo wzrostu PKB w Chinach wyniosło 9,1%. 
Jakkolwiek od 2010 r. tendencja jest malejąca, to osiągane tempo mieści się w założeniach 
obecnego Planu Pięcioletniego. Poza tym jest ono nadal wielokrotnie szybsze aniżeli w tym 
samym okresie w USA (2,4%) i strefie euro (1,1%). Obliczenia na podst. worldbank.org 
6 W 2012 r. dług publiczny Chin wyniósł 22,9% PKB a deficyt budżetowy - 2,2% (w strefie 
euro wg IMF w 2012 r odpowiednio było to: 90,5% i -3,9%). 
http://www.tradingeconomics.com/china/government-debt-to-gdp, 
http://www.tradingeconomics.com/china/government-budget  
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ale przyczyniła się też do powstania lub nasilenia wielu wymagających rozwiązania 
problemów wewnętrznych. Kryzys 2008 roku odegrał rolę katalizatora zmian, które - 
jeśli się powiodą - oznaczać będą przejście Chin do nowego jakościowo etapu rozwoju. 
Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań i głównych kierunków 
pokryzysowej polityki rozwoju Chin oraz potencjalnych konsekwencji dokonujących 
się zmian. 
 
1. Osiągni ęcia rozwojowe Chin po 1978 roku  

1.1. Sukcesy chińskiej polityki rozwoju  

 Skalę osiągnięć ekonomicznych Chin w efekcie obranej przez ten kraj polityki 
rozwoju po 1978 r. a więc od czasu, kiedy po śmierci Mao Zedonga na czele 
Komunistycznej Partii Chin stanął Deng Xiaoping, w sposób syntetyczny oddaje 
stwierdzenie, iż „sięgający niemal 10% rocznie wzrost gospodarczy przez trzy dekady 

to największy wzrost w dziejach ludzkości. Na dodatek dokonany przez najludniejsze 

państwo świata.”7 Z punktu widzenia tradycyjnych kryteriów ekonomicznych Chiny 

stały się supermocarstwem. 
 Lista składających się na ten sukces osiągnięć jest nie tylko długa, ale i niezwykle 
dynamiczna. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Chiny szybko przesuwają się na 
światowych listach rankingowych na czołowe pozycje w coraz większej liczbie 
obszarów, które - jak jeszcze do niedawna wydawało się - zostały na stałe zajęte przez 
grupę krajów wysokorozwiniętych. 
PKB. W 2010 r. Chiny wyprzedziły Japonię i stały drugą gospodarką świata po USA 
pod względem PKB liczonego według standardów siły nabywczej. Obecnie już nie 
kwestionuje się „czy”,  a jedynie  „kiedy” Chiny będą pierwszą gospodarką świata. 
Według prognoz stanie się to w l. 2017- 22. Jednak zdaniem niektórych ekonomistów 

– Chiny już są pierwszą światową gospodarką.8  
Handel zagraniczny, rezerwy walutowe. Choć jeszcze w latach 1980. Chiny miały 
deficyt w handlu zagranicznym, to w 2009 r. wyprzedziły Niemcy i stały się 
największym eksporterem. W 2012 r. wartość importu i eksportu Chin przewyższyła 
wartość wymiany handlowej USA, które dotychczas zajmowały 1. miejsce. Tym 

                                                      
7 B. Góralczyk, Chiny: wejście smoka. Chińskie wyzwanie nad Wisłą, /01/2013 
http://www.instytutobywatelski.pl/12966/lupa-instytutu/chinskie-wyzwanie-nad-wisla 
8 Taką tezę stawiają m.in. A. Brunet i J. Guichard argumentując swoje stanowisko 
niedoszacowaniem chińskiego PKB wskutek sposobu jego liczenia. Ich zdaniem PKB Chin już 
w 2010 r.wyniósł ok.120% PKB USA.Chiny – światowy hegemonem? Imperializm 
ekonomiczny Państwa Środka, Studio Emka, Warszawa 2011, s. 29. 
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samym Chiny stały się największą potęgą handlową.9 Chiny mają też największe na 
świecie rezerwy walutowe szacowane na ok. 4 bln dolarów.  
Badania naukowe i postęp techniczny. W raporcie Banku Światowego z 2000 r. 
poświęconego Chinom znajdują się m.in. stwierdzenia o niskich wydatkach na B+R 
i bardzo małej liczbie patentów zgłaszanych przez Chiny do międzynarodowych 

urzędów patentowych  wraz z zaleceniami wzmożenia wysiłków na tym polu.10 
Dziesięć lat później, w 2010 r. Chiny zgłosiły 20% światowych patentów zajmując 
2. miejsce w świecie (po USA - 24%). Według danych Eurostatu w 1995 r. udział 
wyrobów low-tech w eksporcie Chin stanowił 69% a high- tech 7%. W 2012 r. 

produkty high-tech stanowiły już 25,8% eksportu.11 
Podczas gdy Zachód ze względu na trudności finansowe radykalnie zmniejszył 
programy eksploracji kosmosu, Chiny realizują wymagający najwyższego 
zaawansowania technologicznego ambitny plan jego podboju obejmujący loty 
załogowe i założenie stacji badawczej na Księżycu, a w dalszej, ale określonej 

w czasie perspektywie - loty załogowe na Marsa.12  
Infrastruktura.  Wśród osiągnięć zaskakujących skalą i tempem, wymienia się m.in. 
budowę najdłuższej sieci najszybszych na świecie kolei łączących odległe chińskie 

miasta, co czterokrotnie skróciło czasy podróży13, drugiej po USA sieci autostrad, 
wyprzedzenie Stanów Zjednoczonych w produkcji samochodów (z których ponad 50% 
to auta z napędem elektrycznym), imponujące tempo, w jakim w chińskich 
metropoliach budowane są kolejne najdłuższe na świecie linie metra.  
Rolnictwo i produkcja żywności. Chiny, gdzie jeszcze za czasów Mao ludzie 
masowo umierali z głodu, w efekcie reform w ramach obranego unikalnego modelu 

                                                      
9 Szerzej na ten temat pisze m.in. B. Liberska w: Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, 
„Studia Ekonomiczne”. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2013,  nr 2, s. 207. 
10 C.Dahlman, J.Aubert, China’s Development Strategy, the Knowlegde an Innovation 
Perspectives, World Bank Institute, 2000. 
11 J. Nowak, Dynamika eksportu Chin w długim okresie i ryzyko jej spowolnienia, w: Różne 
oblicza zarządzania ryzykiem, red. nauk. J. Kotyński, Akademia Finansów i Biznesu 
„Vistula”,Warszawa 2014.  
12 W 2003 r. Chiny wystrzeliły statek z kosmonautą na pokładzie stając się trzecim państwem 
na świecie zdolnym wysłać człowieka w przestrzeń kosmiczną. W 2006 r. Chińska Agencja 
Kosmiczna ogłosiła długofalowy program eksploracji kosmosu, szczególnie Księżyca i Marsa. 
Planowane są loty załogowe i założenie stacji na Księżycu, w 2013 r. pierwszy chiński łazik 
o poetyckiej nazwie „Jadeitowy królik” został z sukcesem posadowiony na Księżycu. 
W l. 2014-2033 prowadzony ma być bezzałogowy program badania Marsa, zaś na lata 2040-
2060 planowana jest faza lotów załogowych.  
13 Podczas gdy w Polsce ciągle nie możemy dojść do przedwojennych czasów podróży koleją 
między głównymi miastami. 
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rolnictwa (m.in. nie ma prywatnej własności ziemi a zarazem dominują małe 
gospodarstwa rodzinne) wyeliminowały głód i stały się niezależne pod względem 
żywnościowym. Dokonano tego mimo bardzo niekorzystnej relacji liczby ludności do 
terenów uprawnych: Chiny posiadając 6% światowych zasobów ziemi uprawnej żywią 
22% ludności świata. O efektywności i tempie wzrostu produkcji chińskiego rolnictwa 
świadczy fakt, iż na przestrzeni ostatnich 20 lat ludność miejska wzrosła z 20% do 
50% ogółu ludności, co w liczbach bezwzględnych odpowiada w przybliżeniu ludności 
Europy. W tym czasie produkcja rolna nie tylko nadążała za dodatkowym popytem ze 
strony rosnącej ludności miejskiej, ale Chiny z importera żywności stały się jej 
eksporterem.  
Redukcja ubóstwa. Wprawdzie średni dochód na mieszkańca nadal plasuje Chiny 
w grupie krajów rozwijających się, jednak rośnie on bardzo szybko, czemu towarzyszy 

wzrost wynagrodzeń.14 W efekcie, mimo ogromnego rozwarstwienia dochodowego, 

w Chinach dokonał się spektakularny spadek stopy skrajnego ubóstwa - z 53% 
ludności na początku lat 1980. do 8% w 2012 r., co oznacza wyjście ze skrajnego 
ubóstwa ok. 400 mln ludzi. Jest to daleko ponad ustanowiony przez UNDP w 2000 r. 
(uważany za bardzo ambitny) tzw. Milenijny cel rozwoju zakładający spadek stopy 
skrajnego ubóstwa w krajach rozwijających się do 2015 r. do poziomu 15%.  
 O rosnącej stopie życiowej Chińczyków świadczy m.in. fakt, iż według szacunków 
światowych organizacji turystycznych, od 2012 r. Chińczycy są najwięcej wydającym 
na turystykę narodem świata. 
 

1.2. Czynniki sukcesu 

 Spektakularny sukces rozwojowy Chin na przestrzeni ostatnich trzech dekad jest 
fenomenem o wielu uwarunkowaniach. Najczęściej przypisywany jest on odrzuceniu 
socjalistycznych rozwiązań ekonomicznych ery maoizmu, a więc urynkowieniu 
gospodarki i jej otwarciu na zagranicę. Jednak wbrew pozorom obecny sukces nie 
byłby możliwy, gdyby nie jego fundamenty stworzone za czasów Mao, który 

zjednoczył Chiny i uczynił je państwem suwerennym.15 Umożliwiło to na kolejnym 

                                                      
14 W ciągu ostatnich 13 lat płace w Chinach wzrosły ponad pięciokrotnie. K. Markowski, Chiny 
po 16 latach, „Nowe Życie Gospodarcze” 2013, nr 11. Prognozuje się, że w 2024 r. przeciętny 
Chińczyk będzie 2 razy bogatszy od przeciętnego Europejczyka. 
15 W czym znaczącą rolę odegrał fakt, że Mao wyposażył Chiny w broń atomową. Było to i jest 
istotnym czynnikiem w budowaniu międzynarodowej pozycji tego kraju. Jak pisze 
B. Góralczyk  „Mao jest postrzegany jako ojciec-założyciel Chin nie tyle komunistycznych co 
samodzielnych i suwerennych. Chińczycy mówią:„Mao w 70% czynił dobrze a w 30% 
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etapie realizację suwerennej, unikalnej w swoim kształcie polityki rozwoju. Po 1978 
roku Chiny wybrały drogę stopniowej posocjalistycznej transformacji. W późniejszym 
okresie - w przeciwieństwie do państw Europy Środkowo - Wschodniej – odrzuciły 
„konsensus waszyngtoński” i konsekwentnie realizują swoją własną politykę reform 
i rozwoju. W efekcie powstał hybrydowy system, w którym, jak pisze B. Góralczyk - 
„autorytarna władza polityczna posługuje się planami wieloletnimi i jednocześnie jest 

to system oparty w przeważającej mierze na mechanizmach rynkowych.”16 
 Kapitał zagraniczny spełnił i nadal pełni istotne funkcje w rozwoju Chin, zwłaszcza 
w zakresie importu nowych technologii i metod zarządzania oraz pomagając 
zwiększyć eksport. Inwestorzy zagraniczni korzystają z niskich kosztów pracy 
niezwykle obfitej, zdyscyplinowanej siły roboczej oraz ogromnego chińskiego rynku, 
co pozwala im osiągać bardzo wysokie zyski. Jednak mogą oni wejść na rynek chiński 
tylko na warunkach, które są spójne z aktualnie realizowaną polityką rozwoju Chin. 
Zastosowanie przez Chiny określonych reguł wejścia na ich rynek umożliwiło transfer 
i absorpcję nowych technologii oraz implementację nowoczesnej organizacji 
i zarządzania, obecnie samodzielnie wykorzystywanych przez Chiny w procesie 
dalszego rozwoju kraju. W efekcie choć dynamiczny rozwój gospodarki chińskiej 
odbywał się w dużej mierze kosztem często niemal niewolniczej eksploatacji siły 
roboczej, to równocześnie żadnemu z krajów rozwijających się i przechodzących 
transformację systemową, do których w tym samym czasie napływał zagraniczny 
kapitał nie udało się tak skutecznie wykorzystać go do realizacji własnej długofalowej 
polityki rozwoju. 
 W literaturze ekonomicznej spotyka się tezę, że decydującą rolę w sukcesie 
ekonomicznym Chin odegrało ich przyjęcie w 2001 r. do WTO oraz kurs walutowy 
juana (renminbi) określany nie przez rynek a przez władze Chin, które konsekwentnie 

prowadzą politykę niedowartościowania swojej waluty.17 Wejście Chin do organizacji 
międzynarodowej chroniącej jej członków przed protekcjonizmem celnym a zarazem 

                                                                                                                                             
popełniał błędy, szczególnie  w końcówce swojego życia”, Chiński feniks. Paradoksy 
wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Publiczne, Warszawa 2010. 
16 B. Góralczyk, Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy 
Polityczne, Warszawa, 2010, s. 5. Istnieje wiele określeń chińskiego modelu próbujących oddać 
jego hybrydowy charakter  m.in. takich jak: „chiński kapitalizm państwowy” (Chinese State 
Capitalism), „autorytarny dewelopmentalizm”, „model państwa rozwojowego” 
(„developmental state”), „autorytaryzm oświecony”, socjalizm rynkowy (market socialism) czy 
„socjalistyczna gospodarka rynkowa” (socialist market economy) – określenie użyte 
w chińskiej konstytucji z 1993r. i chętnie używane przez chiński rząd.  
17 Taki pogląd przedstawiają m.in. A. Brunet i J. Guichard w pracy Chiny – światowym 
hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Studio Emka, Warszawa, 2011. 
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nie przeciwdziałającego protekcjonizmowi monetarnemu – choć wymagało 
kosztownych dostosowań ze strony Chin - istotnie zwiększyło zarówno ich dostęp do 
zagranicznych rynków jak i konkurencyjność chińskiego eksportu. Jest to często 
niedoceniany czynnik chińskiego sukcesu. Jednak i w tym przypadku spektakularne 
zdyskontowanie polityki niedowartościowanego juana w ramach WTO nie byłoby 
możliwe bez równoczesnej realizacji innych elementów polityki rozwoju, która 
umożliwiła stworzenie w Chinach ogromnego potencjału eksportowego. Dotyczy to 
zwłaszcza ogromnych państwowych inwestycji infrastrukturalnych.  
 Tak więc choć kraje wysokorozwinięte przyczyniły się do chińskiego szybkiego 

wzrostu,18 to jednak per saldo dotychczasowe sukcesy Chiny zawdzięczają przede 
wszystkim sobie. Sukces Chin był możliwy dzięki kompilacji umiejętnie 
wykorzystywanych  doświadczeń innych krajów, skutecznej kombinacji 
interwencjonizmu państwowego i gospodarki wolnorynkowej, połączonych ze 
specyficznymi cechami chińskiej ludności (pracowitości i cierpliwości w stosunku do 
popełnianych przez kierownictwo błędów). Hybrydowy model chiński, który z silnego 
państwa i jego polityki gospodarczej czyni główne oparcie dla wzrostu 
konkurencyjności i zatrudnienia, w opozycji do znacząco ograniczającego rolę państwa 
neoliberalnego „konsensusu waszyngtońskiego” - nazywany bywa „konsensusem 

pekińskim” (Beijing consensus).19  
 Istotnym elementem strategii rozwoju Chin jest to, że nie włączyły się one do 
finansowej globalizacji. Chiński system bankowy jest w dominującej mierze krajowy 
i skoncentrowany na wewnętrznym rynku kredytowym. Kurs juana jest przedmiotem 
suwerennych decyzji Chin. Krytykowany za „tradycyjność” chiński system finansowy, 
w którym dominują banki państwowe, relatywnie niewielka jest rola giełdy 
i zabronione jest stosowanie „nowatorskich” produktów finansowych, okazał się 
odporny na kryzys. W efekcie, kiedy kraje rozwinięte zmuszone były na 

                                                      
18Zwłaszcza via swoje własne korporacje delokalizujące produkcję z krajów 
wysokorozwiniętych a zarazem udostępniając rynek zbytu tych krajów tanim chińskim 
produktom. Często w sposób niezauważalny, jako że Chiny, zwłaszcza początkowo, na 
ogromną skalę odgrywały rolę poddostawcy części dla wyrobów finalnych produkowanych 
w tych krajach (w przeciwieństwie do Japonii, która konkurowała wyrobami finalnymi).  
19 Nie ma wprawdzie do końca zgody, co konstytuuje model określony po raz pierwszy przez 
J.C.Ramo jako „konsensus pekiński”, ale na ogół uważa się, że jego wyróżnikami są zwłaszcza: 
jednopartyjność, autorytarny sposób podejmowania decyzji, regulowany przez państwo kurs 
walutowy, eklektyczne podejście do wolnego rynku, kontrola państwa w sektorze bankowym 
i strategicznych przemysłów, silny sektor przedsiębiorstw państwowych, ogromna skala 
państwowych inwestycji infrastrukturalnych oraz silne wsparcie eksportu. Economist debate: 
China model, http://www.economist.com/debate/overwiev 
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bezprecedensową skalę dokapitalizować z pieniędzy podatników swoje prywatne 
banki, w Chinach rządowy pakiet stymulacyjny wykorzystany został głównie na 
budowę infrastruktury, bezpośrednie wsparcie dla najbardziej poszkodowanych przez 
kryzys, edukację, ochronę zdrowia, rozwój systemu zabezpieczeń społecznych 
i ochronę środowiska naturalnego.20  
 W porównaniu z zadłużeniem Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii chiński 
dług publiczny jest nie tylko niewielki, ale i zabezpieczony przez ogromne rezerwy 
walutowe. Chiny mogą więc zwiększać ekspansję wydatków publicznych dla realizacji 
planowanych celów rozwojowych.  
 

2. Główne wyzwania Chin 

 Mimo niekwestionowanych sukcesów, które w ciągu ostatnich trzydziestu lat 
z zacofanego biednego agrarnego państwa uczyniły z Chin supermocarstwo 
ekonomiczne, kraj ten nadal stoi przed ogromnymi problemami i wyzwaniami. 
Wynikają one zarówno z uwarunkowań zewnętrznych, jak i specyficznych cech 
samych Chin, w tym zwłaszcza związanych z osiągniętym stadium rozwoju.  
 Chociaż gospodarka chińska rozwijała się przez trzy ostatnie dekady 
w niespotykanym tempie, to korzyści ze wzrostu rozkładały się bardzo 
nierównomiernie a dotychczasowa jej struktura charakteryzowała się słabą zdolnością 
tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy. W związku z tym do głównych problemów 
i wynikających z nich wyzwań wewnętrznych zalicza się zwłaszcza: ogromne 
rozwarstwienie dochodowe, złe warunki pracy oraz niski standard życia szerokich 
rzesz ludności, nierówności rozwoju regionalnego (zwłaszcza w przekroju: prowincje 
nadmorskie vs środek i zachód kraju). Choć od kilkunastu lat zarobki w Chinach 
szybko rosną, rosną też koszty utrzymania. Zwłaszcza standard życia bardzo licznej 
grupy robotników sezonowych w miastach jest bardzo niski. Powoduje to rosnące 
niezadowolenie społeczne. 
 Poważnym problemem związanym ze standardem i jakością życia w Chinach jest 
słaba sieć świadczeń społecznych. O ile przed rozpoczęciem reform wszyscy zarabiali 
podobnie, ale mieli też zagwarantowane podstawowe świadczenia społeczne, to na 
przestrzeni ostatnich 30 lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Wraz 
z wprowadzaniem gospodarki rynkowej nie tylko nastąpiło rozwarstwienie 

                                                      
20 Strukturę rozdysponowania rządowego pakietu stymulacyjnego wg obszarów interwencji 
i kwot zawiera opr. Chhibber A., Ghosh J., Palanivel P., The Global Financial Crisis and the 
Asia-Pacific region. A Synthesis Study Incorporating Evidence from Country Case Studies, 

UNDP Regional Centre for Asia and the Pacific, 2009, s. 106. 
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dochodowe21 i regionalne, ale upadł też dotychczasowy system świadczeń 
społecznych. Wyzwaniem obecnego etapu stała się więc odbudowa systemu 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w perspektywie przyspieszonego starzenia się 
chińskiego społeczeństwa jako efektu polityki jednego dziecka. 
 W wyniku realizacji polityki jednego dziecka, tempo przyrostu naturalnego 
radykalnie spadło a tym samym niższa jest też podaż siły roboczej. Tym niemniej 
szacuje się, że Chiny potrzebują na przestrzeni dekady ok. 90 mln nowych miejsc 
pracy w celu absorpcji siły roboczej odpływającej z modernizującego się rolnictwa, 
skompensowania ubytku miejsc pracy związanego z pokryzysowym zmniejszeniem 
eksportu do krajów wysokorozwiniętych, restrukturyzacją gospodarki oraz dla 
wchodzących na rynek pracy kolejnych roczników młodzieży. Tymczasem nawet 
bardzo szybki dotychczasowy wzrost PKB generował relatywnie słaby wzrost 
zatrudnienia. Na przestrzeni ostatniej dekady kiedy wzrost PKB wynosił ok. 10%, 
tempo wzrostu zatrudnienia wynosiło ok. 1% rocznie.22 Tak więc kolejnym społeczno-
ekonomicznym wyzwaniem jest konieczność zapewnienia ogromnej liczby nowych 
miejsc pracy. 
 W pakiecie głównych chińskich problemów znajdują się także (a często uważa się, 
że przede wszystkim) kwestia katastrofalnie zniszczonego w procesie szybkiej 
industrializacji środowiska naturalnego. Poza tym, choć w Chinach za korupcję grozi 
kara śmierci, to korupcja - podobnie jak biurokracja - uważane są za problemy 
wymagające radykalnego ograniczenia.  
 Uwarunkowania zewnętrzne to konieczność dostosowania się do zmienionej 
pokryzysowej rzeczywistości wymagającej zmian w dotychczasowej polityce 
eksportowej. To także konieczność dalszej kompleksowej modernizacji kraju dla 
stworzenia podstaw dla utrzymania długookresowej konkurencyjności gospodarczej 
w warunkach dokonującej się na świecie rewolucji naukowo-technicznej, która 
z wiedzy i innowacyjności uczyniła kluczowy czynnik współczesnego wzrostu. Dalszy 
trwały rozwój Chin wymaga też zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza 

                                                      
21 O rozwarstwieniu dochodowym w Chinach świadczy bardzo wysoki współczynnik Giniego 
na poziomie 0,47 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI Sytuację tę ilustruje m.in. 
fakt, że ten ciągle jeszcze wg PKB pc rozwijający się kraj ma obecnie największą liczbę 
milionerów i miliarderów.  
22 Roczny wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych był wyższy i wyniósł w tym okresie 
ok. 2,5%, ale trzeba to oceniać na tle wzrostu produkcji pozarolniczej, której stopa wzrostu 
wynosiła ok.2-3 pkt proc. więcej niż stopa wzrostu PKB. E. Prasad, China’s Approach to 
Economic Development and Industrial Policy, 
http://www.brookings.edu/research/testimony/2011/06/15-china-economic-development-prasad 
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surowcowego na skalę proporcjonalną do generowanego przez rozwój chińskiej 
gospodarki rosnącego popytu.  
 
 3. Chiński 12. Plan Pi ęcioletni - zmiana paradygmatu rozwoju  

 W przeciwieństwie do dominującego w świecie Zachodnim trendu ograniczania roli 
państwa w gospodarce, w Chinach rola państwa w polityce rozwoju kraju jest 
kluczowa. Wyrazem tego jest m.in. zachowanie pięcioletnich planów centralnych jako 
instrumentu realizacji tej funkcji państwa.23 Wraz z pojawieniem się i zwiększaniem 
udziału sektora prywatnego w gospodarce, plany centralne również zmieniały swój 
charakter, ewoluując od dyrektywnych do dyrektywno - indykatywnych, stopniowo 
z coraz większym udziałem części indykatywnej. W 2011 r. Chiny ogłosiły swój 
pierwszy od czasu kryzysu a zarazem dwunasty z kolei Plan Pięcioletni na lata 2011- 
2015. 
 Plan jest kompleksowy i zawiera długą listę celów i priorytetowych reform. Ma on 
dyrektywny charakter dla przewidzianych w nim wielkich inwestycji 
infrastrukturalnych (m.in. dalszej rozbudowy sieci autostrad, dróg i kolei, zapór 
wodnych i elektrowni) oraz dużych programów społecznych (np. programu budowy 36 
milionów nowych mieszkań o dobrym standardzie dla rodzin o niskich dochodach). 
Plan pozostaje częściowo nakazowy w obszarze celów i finansów przedsiębiorstw 
państwowych. Przedsiębiorstwa te nadal stanowią istotny segment chińskiej 
gospodarki, a znaczna ich część działa w obszarach strategicznych. Mimo 
powtarzających się zewnętrznych zaleceń przeprowadzenia ich prywatyzacji, plan nie 
tylko nie przewiduje takiego scenariusza, a wręcz przeciwnie – ich konsolidację 
i umocnienie. W pozostałych dziedzinach Plan jedynie wskazuje cele i kierunki 
rozwoju dla realizacji przez sektor prywatny, określając całościowo przewidywane 
w tym obszarze środki oraz instrumenty (np. ulgi podatkowe, możliwość 
współfinansowania przez państwo). Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że 
określane w planie cele dla sektora prywatnego są traktowane poważnie. W efekcie, 
mimo ich indykatywności – rezultaty niewiele odbiegają od założeń planu.24 
 Generalnym celem obecnego planu będącego odpowiedzią na kluczowe wyzwania, 
przed którymi stoją Chiny jest reorientacja wzrostu gospodarczego tak, aby był on 
bardziej zrównoważony i trwały we wszystkich podstawowych wymiarach, tj. 

                                                      
23 Gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej – bo taka jest nadal oficjalna nazwa kraju - jest 
centralnie planowana od 1953 r., a więc praktycznie niemal od jej ustanowienia w 1949 roku. 
24  Por. A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, 
s. 39. 
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ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Tym samym stanowi on punkt 
zwrotny w dotychczasowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, w której za 
sukcesy gospodarki większość społeczeństwa płaciła wysoką cenę. Choć Plan 
zapowiada znaczące zmiany w chińskiej polityce rozwoju w nadchodzących latach, 
jest on też kontynuacją szeregu wcześniej rozpoczętych wieloletnich programów. 
Wskazuje to na długofalowość prowadzonej polityki i zachowanie jej ciągłości, co jest 
jednym z czynników jej skuteczności. 
 Model wzrostu realizowany i wspierany przez politykę rządu na przestrzeni dekady 
poprzedzającej kryzys, charakteryzował m.in. wysoki udział inwestycji i eksportu 
a zarazem niski udział prywatnej konsumpcji w PKB oraz słaby wzrost zatrudnienia. 
Obecnie za główne wyzwania uznaje się realizację reform niezbędnych do przejścia do 
tworzącej więcej miejsc pracy bardziej pracochłonnej struktury gospodarki, 
zmniejszenie zależności od eksportu oraz wzrost partycypacji społeczeństwa 
w owocach wzrostu gospodarczego, co uznawane jest jako niezbędne dla zachowania 
spokoju społecznego. Przesunięcie od kapitałochłonnej do bardziej pracochłonnej 
struktury produkcji (m.in. przez wsparcie dla rozwoju sektora usług) jest też 
elementem polityki proekologicznej mającej na celu zmniejszanie destrukcyjnych 
konsekwencji środowiskowych dotychczasowego szybkiego wzrostu.  
 Wnioski wyciągnięte przez Chiny z doświadczeń kryzysu  2008 r. spowodowały, że 
uznano, iż trwałość wzrostu wymaga zmian w dotychczasowej polityce 
proeksportowej. Zmiana polityki w tym obszarze jest dwutorowa. Pierwszy kierunek to 
dążenie do zmniejszenia nadmiernego uzależnienia od eksportu do „starych” krajów 
wysokorozwiniętych na rzecz zwiększenia rynku wewnętrznego i handlu regionalnego. 
Drugi – to przyspieszenie przechodzenia z koncentracji na eksporcie wyrobów 
o niskiej wartości dodanej do zwiększania udziału eksportu produkcji nowoczesnej 
o wysokiej wartości dodanej - a więc bardziej opłacalnej i sprzyjającej wzrostowi płac. 
 Dla realizacji celów planu przewiduje się zarówno programy sektorowe jak 
i horyzontalne, m.in. takie jak unowocześnienie tradycyjnych i wspieranie rozwoju 
wybranych przyszłościowych dziedzin przemysłu, „zazielenienie” gospodarki, rozwój 
edukacji i sektora B+R, zwiększenie innowacyjności, informatyzację, urbanizację 
kraju, rozwój sektora usług, rozwój systemu finansowanych przez państwo świadczeń 
społecznych, modernizację rolnictwa i poprawę warunków życia na wsi. Plan 
przewiduje też kontynuację programu zmniejszania terytorialnego zróżnicowania 
poziomu rozwoju w relacji: wybrzeże – interior. Generalnie zawarte w planie 
wspierane przez państwo kierunki polityki rozwoju (zarówno związane z kryzysem 
zmiany polityki proeksportowej, jak i planowane działania wynikające 
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z wewnętrznych wyzwań na obecnym etapie rozwoju), wpisują się w nowy model 
rozwoju Chin odchodzący od wzrostu za wszelką cenę, tj. bez względu na jego skutki 
uboczne - w stronę rozwoju o zdecydowanie bardziej prospołecznym i pro-
ekologicznym charakterze. Zakładane w Planie tempo wzrostu PKB jest wolniejsze niż 
dotychczas i wynieść ma średnio ok. 7% rocznie. Tak więc Plan zwiastuje zasadniczą 
reorientację dotychczasowej chińskiej polityki rozwoju polegającą na przesunięciu 
nacisku z tempa wzrostu na jego jakość i trwałość.  
 Zawarty w Planie szeroko zakrojony ambitny program rozwojowy w sposób 
nieunikniony narażony jest na różnego rodzaju trudności realizacyjne. Zwraca się m.in. 
uwagę na potencjalne trudności ze zmniejszeniem uzależnienia wzrostu PKB od 
inwestycji i eksportu na rzecz zwiększenia udziału konsumpcji prywatnej. Wprawdzie 
bowiem zastosowany przez rząd antykryzysowy pakiet stymulacyjny przyczynił się do 
utrzymania wysokiego wzrostu, to poprzez wywołany nim boom inwestycyjny 
przyczynił się równocześnie do wzmocnienia inwestycji jako czynnika wzrostu PKB 
(w 2009 r. 90% przyrostu chińskiego PKB było wynikiem inwestycji). Istnieje obawa, 
że zacieśnienie polityki kredytowej wywoła spadek inwestycji i zatrudnienia 
a w rezultacie - zwolnienie tempa wzrostu krajowej konsumpcji. W efekcie końcowym 
może to spowodować zwiększenie udziału wzrostu zależnego od eksportu, który dotąd 
był głównym źródłem wzrostu miejsc pracy w Chinach.25 Krótkookresowym 
priorytetem planu było m.in. zahamowanie presji inflacyjnej uderzającej dotkliwie 
zwłaszcza w ubogich mieszkańców miast. Zwracano  uwagę, że planowany szybki 
wzrost płac będzie trudny do pogodzenia z celem antyinflacyjnym.  
 Ważną cechą chińskiego planowania świadczącą o jego realistyczności jest to, że 
zakładana jest elastyczność polityki jego realizacji jako cecha niezbędna w gospodarce 
tak dynamicznej i złożonej jak chińska. 
 
4. Kluczowe kierunki polityki rozwoju Chin w świetle 12. Planu 

Pięcioletniego 

 W ramach zakładanej w Planie reorientacji polityki przewiduje się wolniejszy niż 
dotychczas wzrost gospodarczy, ale za to o bardziej prospołecznym, 
prozatrudnieniowym i proekologicznym charakterze. Planowane kierunki działania 
niezbędne dla realizacji tych założeń dotyczą zarówno gospodarki, społeczeństwa, 
środowiska jak i relacji z otoczeniem zewnętrznym. Ze względu na bardzo szeroki 
                                                      
25 Wydaje się jednak, że kluczowy jest nie tyle udział konsumpcji w PKB, ile jej poziom per 
capita, który w szybko rosnącym chińskim PKB będzie także rósł i wyznaczał poziom 
zamożności społeczeństwa.  
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zakres planowanych zmian, obecny plan głównie zapoczątkowuje przechodzenie do 
nowego modelu rozwoju. Jego gruntowna reorientacja  – o ile nie nastąpią zasadnicze 
perturbacje – wymagać będzie zapewne realizacji przez kilka kolejnych planów.  
 

4.1. Modernizacja i zmiana struktury gospodarki 

  W przypadku gospodarki chiński plan pięcioletni - podobnie jak strategia rozwoju 
Unii Europejskiej – zakłada zmiany jej struktury w kierunku zwiększania udziału 
sektorów nowoczesnych, mniej energo- i materiałochłonnej, przyjaznej dla środowiska 
naturalnego i tworzącej więcej miejsc pracy. Ponieważ niezbędnym czynnikiem dla 
osiągnięcia tego celu jest postęp naukowo-techniczny, realizowany jest kompleksowy 
program działań umożliwiających jego tworzenie i wykorzystywanie. Taki kierunek 
zmian jest uważany za kluczowy zarówno dla trwałości wzrostu, przyszłej 
konkurencyjności gospodarki, jak i podnoszenia standardu i jakości życia ludności. 
 
Nowa polityka przemysłowa   

 Podstawową rolę w nowym programie odgrywa polityka przemysłowa. Dwunasty 
Plan pięcioletni zawiera dwa główne cele w tym obszarze. Pierwszym jest 
unowocześnienie i restrukturyzacja grupy przemysłów tradycyjnych. Drugi - to 
wsparcie i rozwój wytypowanych w Planie nowych dziedzin uznanych za kluczowe dla 
przyszłego rozwoju. 
 Tradycyjne przemysły, które obejmuje plan to maszyny i urządzenia przemysłowe, 

przemysł budowy okrętów, samochodowy, metalurgiczny, materiałów budowlanych, 
petrochemiczny, lekki i tekstylny. Przemysły te zidentyfikowano jako wymagające 
technicznego unowocześnienia (zwłaszcza przez informatyzację oraz przystosowanie 
do zaostrzonych wymogów ochrony środowiska i oszczędzania energii) a także 
konsolidacji w celu uzyskania korzyści skali, poprawy rentowności i ich 
międzynarodowej konkurencyjności. W tym segmencie produkcji dużą rolę odgrywają 
przedsiębiorstwa państwowe. Planowane są reformy związane ze zmianami w systemie 

zarządzania tym segmentem gospodarki w celu podnoszenia jego efektywności26 
a także zachęcanie zakwalifikowanych do tego przedsiębiorstw do wejście na giełdę.   

                                                      
26 Przedsiębiorstwa państwowe istotnie zwiększyły swoją produkcję, której wartość obecnie 
niewiele ustępuje produkcji sektora prywatnego. Jednak wiele z nich jest zadłużonych, co jest 
przyczyną podejmowanych prób podnoszenia ich efektywności. Jedną z istotnych przyczyn 
trudności finansowych przedsiębiorstw państwowych jest to, że mają one obowiązek 
wywiązywania się z różnych kosztownych zobowiązań socjalnych, w tym zwłaszcza 
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 Przemysły, które rząd chiński chce szczególnie wspierać i rozwijać jako filary 
przyszłej konkurencyjnej gospodarki to generalnie dziedziny o orientacji hi-tech 
i prośrodowiskowej. Grupa ta obejmuje: oszczędzanie energii i ochronę środowiska, 
nowe generacje technologii informacyjnych (IT), biotechnologie, energetykę nuklearną 
i energie odnawialne, nowe materiały i nowe generacje samochodów napędzanych 
nowymi źródłami energii. W Planie rząd ustanawia specjalne fundusze dla wspierania 
rozwoju tych dziedzin przemysłu. Mają one stanowić zachętę dla nowopowstających 
przedsiębiorstw (start-upów) i uzupełniać inwestycje prywatne w tych dziedzinach. 
Plan przewiduje też stymulowanie przekształceń strukturalnych przez finansowe 
i podatkowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze produkcji 
przyjaznej środowiskowo i oszczędzania energii. 
 Trudnym w realizacji elementem planowanej restrukturyzacji chińskiego przemysłu 
będzie zmniejszanie nadwyżki mocy produkcyjnych w niektórych dziedzinach. 
Dotyczy to przemysłów tradycyjnych takich jak stalowy, maszyn budowlanych czy 
samochodowy, ale też niektórych nowych dziedzin, takich jak np. produkcja paneli 
słonecznych, dla których rząd centralny zapewnił znaczące inwestycje finansowe 
w minionych 5 latach. Jednak podczas gdy chińskie ministerstwo przemysłu 
sygnalizuje konieczność zmniejszenia ekonomicznego wsparcia tych branż, władze 
lokalne nadal stosując różnego rodzaju subsydia zachęcają swoich lokalnych 
producentów w tych dziedzinach do zwiększania produkcji, bowiem są oni tam często 
głównymi pracodawcami. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w przemyśle 

samochodowym.27  
 Jest interesujące, że po latach tendencji do marginalizowania znaczenia sfery 
realnej w gospodarce, po kryzysie 2008 r. zarówno Stany Zjednoczone jak i Unia 
Europejska uznały za niezbędne podjęcie działań na rzecz zwiększenia roli przemysłu. 
W Stanach, po latach delokalizacji produkcji do krajów rozwijających się, pojawiła się 

                                                                                                                                             
wypłacania emerytur swoim byłym pracownikom. Natomiast zakładane już w zmienionym 
systemie przedsiębiorstwa prywatne pozbawione są tych obciążeń.  
27 W Chinach jest 171 fabryk produkujących krajowe samochody osobowe, ciężarówki 
i autobusy. Wielu z tych producentów jest zarazem głównymi lokalnymi pracodawcami. Z tego 
względu władze lokalne starając się utrzymać miejsca pracy hojnie subsydiują swoich tzw. 
lokalnych czempionów. Zarazem 10 głównych grup przemysłu samochodowego ma łączne 
moce produkcyjne pozwalające do 2015 r. na roczną produkcję 35 mln samochodów rocznie, 
z czego tylko ok. 5% produkcji jest eksportowane. Ponieważ w ciągu najbliższych 3 lat 
przewiduje się rosnącą nadwyżkę mocy produkcyjnych, chińskie min. przemysłu ogłosiło, że 
fabryki produkujące poniżej 1000 samochodów rocznie będą zmuszone zamknąć swoją 
produkcję. Hemphill T., China’s Dysfunctional industrial policy, May 9, 2013, 
http://americaneconomicalert.org/news_item.asp?NID=4762288 
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tendencja do reshoringu.W Unii Europejskiej w Strategii Europa 2020 zadeklarowano 
nowe podejście do polityki przemysłowej, które ma przyczynić się do powrotu 
europejskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu, zapewnić miejsca pracy 
i umocnić jej konkurencyjność. Nowa polityka przemysłowa ma stać się centralną osią 
integrującą i ukierunkowującą unijną strategię rozwoju gospodarki w obecnej 
dekadzie. Ta próba reorientacji strategii rozwoju UE jest w znacznej mierze efektem 
wniosków wyciągniętych z ostatniego kryzysu finansowego, kiedy okazało się, że 
państwa zmuszone były ratować banki, podczas gdy w założeniach właśnie usługi 
finansowe miały być źródłem wzrostu międzynarodowej konkurencyjności UE. 

Inicjatywa przewodnia „Polityka przemysłowa w dobie globalizacji”28, która ma za 
zadanie doprowadzić do rewitalizacji europejskiego przemysłu jest pod wieloma 
względami bardzo zbliżona do założeń przyjętych w obecnej chińskiej pięciolatce. 
Także w drażliwej kwestii likwidacji nadmiaru mocy wytwórczych w ramach UE, 
których zmniejszenie zapowiada przyjęty program. W przypadku UE oznacza to 
w praktyce jeszcze trudniejszą do akceptacji likwidację mniej konkurencyjnej 

produkcji w słabszych gospodarczo krajach członkowskich.29 Jednak w praktyce Unia 
największą wagę przywiązuje do kwestii redukcji emisji CO2 i w tym - bardzo 
kontrowersyjnym obszarze - wykazuje szczególnie dużą aktywność.  
 
Rozwój B+R i innowacyjność  

 Ponieważ zakładane zmiany strukturalne nie są możliwe bez tworzenia i wdrażania 
postępu technicznego, 30 Chiny szerokim frontem realizują służący temu celowi 
horyzontalny program. Powstaje gigantyczna infrastruktura zarówno „twarda” 
w postaci wielkich nowobudowanych wielkich miast, gdzie tworzone są miejsca 
zamieszkania, nauki i pracy oraz wzajemnych kontaktów naukowców, jak i „miękka” - 
głównie przez rozwój systemu edukacji. W ramach tego systemu m. in. już od 
najniższych szczebli dokonuje się selekcji uczniów według uzdolnień i wyławianie 
talentów. Już obecnie podaż inżynierów z chińskich uczelni przewyższa liczbę 

                                                      
28Inicjatywy przewodnie (flagship iniciatives) to specjalne programy uruchamiane w celu 
przyspieszenia i ukierunkowania sposobów realizacji głównych priorytetów strategii Europa 
2020. 
29Por. Komunikat Komisji z dn. 28.XI. 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana 
polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na 
pierwszym planie [COM (2010) 614 wersja ostateczna  
30 „Sztandarowe” cele ilościowe 12.Planu w tym obszarze to przeznaczanie 2,2% PKB na B+R 
oraz 3,3 patentu na każde 10 tys. ludności. 
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absolwentów tych kierunków wszystkich uczelni europejskich. Tworzone są centra 
wzorowane na Dolinie Krzemowej, na terenie której zresztą ogromną część 
pracujących tam naukowców i wynalazców stanowią właśnie imigranci chińscy. 
Kierunki prac naukowo-badawczych dostosowywane są do określanych w planach 
wyzwań i priorytetów rozwojowych. Przy czym jak podkreślają Chińczycy, zakłada się 
elastyczność planów wieloletnich, co wskazuje na zdolność wyciągania wniosków 
z przyczyn niepowodzeń sztywnych planów centralnych z czasów socjalistycznych. 
 Planowana zmiana struktury chińskiej gospodarki i jej modernizacja a zwłaszcza 
rozwój sektora B+R to kierunek będący szczególnym wyzwaniem dla krajów 
rozwiniętych, których dotychczasowa i przyszła strategia konkurencyjności opiera się 
właśnie na wiedzochłonnym segmencie produkcji. Jeszcze do niedawna zakładano, że 
utrzyma się dotychczasowy międzynarodowy podział pracy, w ramach którego Chiny 
wyspecjalizowały się w produkcji tanich nieskomplikowanych wyrobów zwłaszcza 
tekstyliów, butów i zabawek a z czasem – stały też się światową montownią urządzeń 
elektronicznych projektowanych w krajach wysokorozwiniętych, w których była 
realizowana wysoka wartość dodana. Ze względu na konieczność zapewnienia 
w Chinach ogromnej liczby miejsc pracy ta pracochłonna produkcja nadal będzie 
ważną dziedziną chińskiej gospodarki. Jednak z powodu jej niskiej opłacalności 
i niskich płac w tym segmencie, jej udział w strukturze produkcji i eksportu ma 
stopniowo maleć. W miarę wzrostu płac w Chinach, najmniej opłacalne dziedziny będą 
stopniowo przesuwane za granicę do innych,  biedniejszych krajów. 
 
Rozwój sektora usług  

 Kolejnym priorytetowym wspieranym przez państwo obszarem w ramach programu 
przeprofilowania struktury gospodarki jest rozwój i zwiększenie udziału relatywnie 
słabo jeszcze rozwiniętego w Chinach sektora usług. Priorytet ten obejmuje zarówno 
usługi dla konsumentów co jest wyrazem dążenia do poprawy jakości życia ludności, 
jak i producentów w celu poprawy otoczenia biznesu. Wspieranie rozwoju sektora 
usług wiąże się też z realizacją polityki uniezależniania od eksportu do krajów 
wysokorozwiniętych i koniecznością stworzenia alternatywnego popytu wewnętrznego 
oraz nowych miejsc pracy.  
 W ramach sektora usług wśród dziedzin preferowanych wymienia się m.in. rozwój 
usług dla osób starszych, co wiąże się z postępującym starzeniem się chińskiego 
społeczeństwa będącego skutkiem polityki jednego dziecka. Bardzo dynamicznie 
rozwijającym się przyszłościowym segmentem sektora usług w Chinach jest turystyka. 
Rosnące dochody i zniesienie ograniczeń swobodnego podróżowania po kraju 
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wywołało turystyczny boom na właściwą Chinom ogromną skalę. Państwo zamierza 
inwestować ogromne środki dla przyciągania zarówno krajowych, jak i zagranicznych 
turystów. Rosnąca fascynacja świata zachodniego chińskim sukcesem gospodarczym 
i azjatycką kulturą w połączeniu z rozwiniętą bazą turystyczną stanowi szansę na nowe 
miejsca pracy w Chinach, stymulowanie wzrostu w sposób bardziej przyjazny dla 
środowiska i zmniejszający uzależnienie od eksportu. Wśród szczególnie wspieranych 
usług w Planie wymieniany jest też m.in. rozwój cateringu i lepszej jakości usług 
publicznych, co z kolei stanowi część szeroko zakrojonego programu urbanizacji. Plan 
przewiduje wsparcie finansowe i ulgi podatkowe dla dominującego w sektorze usług 
drobnego biznesu. 
 

Urbanizacja 

  Kontynuowany będzie zakrojony na ogromną skalę program urbanizacji 
traktowany jako jeden z motorów unowocześnienia kraju. Urbanizacja jako kierunek 
polityki rozwoju w wydaniu chińskim, gdzie od podstaw budowane są 20. milionowe 
miasta na terenie całego kraju połączone superszybkimi kolejami i posiadające 
najnowocześniejszą infrastrukturę, jest przedsięwzięciem bezprecedensowym 
w historii. Państwo realizuje ogromny program mieszkaniowy, który zasadniczo 
poprawić ma warunki bytowe ludności. Celem obecnego Planu jest m.in. stworzenie na 
terenach zurbanizowanych 45 mln miejsc pracy. Jak wynika z badań Banku 
Światowego dotyczących geograficznego rozkładu PKB w przeliczeniu na kilometr 
kwadratowy, współcześnie wielkie miasta są bezkonkurencyjnymi ośrodkami jego 

kreacji.31 Realizacja programu urbanizacji będzie więc kolejnym istotnym czynnikiem 
prowzrostowym i prozatrudnieniowym. Już nie Nowy Jork, ale Szanghaj jest obecnie 
miastem o największej liczbie wieżowców o wysokości powyżej 400 m, określanym 
jako  „the fastest, tallest and the flashiest city in the world”.  W Szanghaju budowany 
jest najwyższy budynek na świecie i największe centrum handlowe, w którym (co jest 
charakterystyczne dla obecnego etapu chińskiej polityki konsekwentnego wspierania 
przede wszystkim krajowej gospodarki) preferencje mają producenci i dostawcy 
krajowi, następnie kapitał zagraniczny chińskiego pochodzenia, a na końcu - inni 
inwestorzy zagraniczni.  
 
  

                                                      
31 Gill J., Regional development policies: place-based or people-centred, The World Bank, 
Washington D.C., 2010. 
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Zmniejszanie nierówności regionalnych 

 Dotychczasowy szybki rozwój ekonomiczny Chin dokonywał się głównie w pro-
wincjach nadmorskich i w wielkich miastach. W efekcie powstały ogromne regionalne 
dysproporcje w poziomie rozwoju w przekroju: prowincje nadmorskie vs prowincje 

centralne i zachodnie. 32 Obecny plan pięcioletni zakłada kontynuację rozpoczętej już 
wcześniej polityki „go west” mającej na celu zmniejszanie tych różnic. Polityka 
zmniejszania nierówności regionalnych w Chinach realizowana jest zarówno przez 
bezpośrednie działania państwa jak i przez mechanizmy rynkowe. Państwo na słabo 
rozwiniętych terenach finansuje rozwój nowoczesnej infrastruktury, zwłaszcza 
transportowej, stosuje też m.in. politykę udzielania pozwoleń zachodnim firmom 
lokowania inwestycji w mniej rozwiniętych centralnych i zachodnich Chinach 
zachęcając je do tego ulgami podatkowymi. Tworzone przez państwo warunki dla 
rozwoju aktywności ekonomicznej w interiorze i równocześnie wzrost kosztów 
wytwarzania w prowincjach nadmorskich, skłaniają firmy do poszukiwania obszarów 
o niższych kosztach, co powoduje lokowanie coraz większej części aktywności 
ekonomicznej w głębi kraju. Badacze widocznych już pozytywnych efektów tej 
polityki są zgodni w ocenie, że bez silnej  interwencji państwa niemożliwe byłoby ich 

osiągnięcie, zwłaszcza w takim tempie i na taką skalę. 33  

 
4.2. Kwestie społeczne - poprawa warunków życia ludności 

 W przeciwieństwie do egalitarnej filozofii rozwojowej okresu Mao, począwszy od 
końca lat 1970. chińska polityka rozwoju kładła nacisk bardziej na efektywność niż na 
równość. O ile w dwóch dekadach poprzedzających kryzys wymiar społeczny 
chińskiej polityki rozwoju wyraźnie ustępował priorytetowi szybkiego wzrostu, to 
obecnie tendencja ta ulega odwróceniu. Dokument planu zawiera szczegóły dotyczące 
polityk mających bezpośredni związek z poprawą sytuacji przeciętnych gospodarstw 
domowych – wzrostem płac i zatrudnienia oraz wzmocnieniem sieci świadczeń 
socjalnych.   
 Poprawa standardu i warunków życia ludności wymagająca zwiększenia dochodów 
i przywrócenia siatki świadczeń społecznych jest ściśle powiązana z programem 

                                                      
32 Co - biorąc pod uwagę różnice warunków naturalnych tych części kraju na korzyść terenów 
nadmorskich -było procesem naturalnym. 
33 Wskazuje  się na  przewagę tej polityki nad  neoklasycznymi  teoriami  i wynikającymi z nich 
koncepcjami rozwoju regionalnego wnioskując o większą rolę państwa w tym obszarze. Por. 
C. Cindy Fan, State Policy and Uneven Regional Development in Post-Mao China, 
http://www.sscnet.ucla.edu/geog/downloads/597/193.pdf?origin=publication_detail  
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restrukturyzacji gospodarki. Zwiększaniu zatrudnienia i dochodów ludności służyć ma 
jej przeprofilowanie nastawione na rozwój pracochłonnych dziedzin a zarazem 
podnoszących standard życia ludności, takich jak sektor usługowy oraz lepiej płatnych 
nowych segmentów produkcji przemysłowej o wyższej wartości dodanej. Plan określa 
tempo wzrostu płacy minimalnej na poziomie nie mniejszym niż 13% rocznie. 
 Zmniejszaniu ubóstwa służy strategia kierowania zasobów na tereny, na których 
żyje najwięcej ubogich, na czynniki produkcji, które posiadają ubodzy, a więc 
niewykwalifikowaną siłę roboczą poprzez system edukacji umożliwiający zdobycie 
kwalifikacji oraz produkty, które konsumują ubodzy przez dotowanie niektórych 
artykułów  żywnościowych. 
 W 2014 r. w celu zahamowania procesu starzenia się społeczeństwa 
zliberalizowano politykę jednego dziecka. Spodziewany w związku z tym boom 
w segmencie produkcji skierowanej na potrzeby małych dzieci to także nowe miejsca 
pracy i dochody tam pracujących. 
 Plan zakłada wdrażanie programów poprawy bezpieczeństwa socjalnego w trzech 
obszarach: opieki zdrowotnej, budownictwa mieszkaniowego oraz ubezpieczeń 
społecznych i emerytur. Planowane reformy, takie jak silniejsza sieć świadczeń 
socjalnych i lepszy system opieki zdrowotnej finansowany przez rząd, są niezbędne 
także dla zmiany wzorców konsumpcji chińskich gospodarstw domowych. Słaby 
system bezpieczeństwa socjalnego przyczynił się bowiem w Chinach do wysokich 
oszczędności ostrożnościowych i jest jedną z przyczyn niskiego poziomu konsumpcji 
wewnętrznej. Obecnie celem planu jest zapewnienie lepszej i bardziej powszechnej 
ochrony socjalnej, lepiej finansowanej i skonsolidowanej. Znaczący wzrost wydatków 
z budżetu państwa dotyczy zwłaszcza ochrony zdrowia, a spośród innych ubezpieczeń 
społecznych - emerytur i ubezpieczenia od bezrobocia. Celem planu jest objęcie 
ubezpieczeniami emerytalnymi wszystkich mieszkańców wsi oraz  357 milionów 
mieszkańców miast. W efekcie realizacji planu średnia długość życia -  uważana za 
jeden z głównych wskaźników jego jakości - wzrosnąć ma w Chinach o 1 rok.  
 

4. 3. Polityka „go green” – priorytet  dla działań proekologicznych  

 Szacuje się, że ok. 70% zanieczyszczenia środowiska w Chinach jest bezpośrednio 
związane z produkcją na eksport a europejskie i amerykańskie sukcesy w zakresie 
poprawy stanu środowiska są w znacznym stopniu związane z delokalizacją uciążliwej 
produkcji.  Ogromna skala zniszczenia środowiska naturalnego, która nastąpiła w fazie 
szybkiego wzrostu powoduje, że obecnie rozwój „zielonej gospodarki” i „zielonego 
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społeczeństwa” stanowi konsensus polityczny w całych Chinach.34 Choć internalizacja 
kosztów ochrony środowiska w produkcji przemysłowej w krótkim okresie podniesie 
jej koszty a tym samym uczyni chiński eksport mniej konkurencyjny, jednak 
w dłuższym okresie sektor produkcji związany z tą dziedziną ma stać się źródłem 
tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju planowanego nowego chińskiego segmentu 
eksportu. Produkcja przyjazna dla środowiska i związana z sektorem oszczędzania 
energii rosnąć ma w tempie 15% rocznie. Na ograniczanie emisji trujących związków 
siarki i azotu, recycling i unieszkodliwianie trujących odpadów przemysłowych, 
rolniczych i komunalnych, przeciwdziałanie zanieczyszczania gleb metalami ciężkimi 
oraz oczyszczanie wody przewiduje się inwestycje rzędu 100 mld euro. Chińczycy 
zachęcają do inwestowania w ich kraju przedsiębiorstwa europejskie dysponujące 

bardziej zaawansowanymi niż Chiny technologiami w zakresie ochrony środowiska.35 
Uważają też, że jest to przyszłościowy obszar stwarzający szanse rozwoju dla 
lokalnych przedsiębiorstw usługowych.  
 Reorientacja polityki rozwoju w stronę czystego i zielonego wzrostu obejmuje 
przechodzenie od energetyki opartej na węglu i ropie do energii słonecznej, nuklearnej 
i odnawialnej, ochronę kurczących się zasobów wodnych i innych zasobów 
naturalnych w regionach oraz łagodzenie skutków i adaptację do możliwych 

powodowanych przez zmiany klimatu katastrof naturalnych.36  

 Plan zakłada realizację szeregu horyzontalnych programów prośrodowiskowych, 
m.in. rozwój systemów czystego ekologicznie transportu oraz planowania miast 
i zarządzania nimi z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Chiny liczą na 

współpracę z europejskimi i amerykańskimi specjalistami w tych dziedzinach.37 
 
                                                      
34 M.in. poważnie zanieczyszczonych jest ok. 90% rzek i jezior a 50% nie nadaje się nawet do 
wykorzystania w rolnictwie. Nawadnianie pól wodą pochodzącą z odpadów przemysłowych 
powoduje akumulację metali ciężkich w tkankach roślin i następnie zwierząt. W regionach 
przemysłowych rośnie liczba dzieci z wadami wrodzonymi. Deforestacja i pustynnienie gleb 
powodują burze piaskowe. W wielkich miastach występuje trudny do zniesienia smog 
wywołany emisją trujących gazów do atmosfery. 
35 Mei Junjie, How Europe should view China's industrial policy, Shanghai Academy of Social 
Sciences, China 2013. 
36 Chiński Plan, podobnie jak strategia Europa 2020, przyjmuje ilościowe cele ekologiczne, 
takie jak: wzrost udziału energii odnawialnej do 11,4% finalnej konsumpcji energii, 30% 
oszczędności zużycia wody na jednostkę wartości dodanej w przemyśle, zmniejszenie o 16% 
zużycia energii na jednostkę PKB oraz zwiększenie powierzchni lasów do 21,66%. 
37Szczegółowe oczekiwania Chin dotyczące europejskich inwestycji w ramach realizacji 
polityki „zazieleniania” gospodarki omawia Mei Junjie w art. How Europe should view China's 
industrial policy, ibidem 
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5. Polityka w dziedzinie inwestycji zagranicznych 

 Od ponad 20 lat Chiny zajmują wśród państw rozwijających się pierwszą pozycję 
jako miejsce lokowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Mimo, że w wyniku 
wzrostu płac, aprecjacji chińskiej waluty i zaostrzania standardów środowiskowych, 
koszty działalności w Chinach wzrosły, to pozycja Chin w strukturze globalnych 
inwestycji zagranicznych ulega dalszemu umocnieniu. W 2010 r. wartość 
zrealizowanych w Chinach zagranicznych inwestycji bezpośrednich po raz pierwszy 
przekroczyła poziom 100 mld dolarów. 
 Pokryzysowe zmiany polityki rozwoju objęły też zmiany polityki w obszarze 
inwestycji zagranicznych. Mając ogromne rezerwy finansowe Chiny uważają, że mogą 
obecnie lepiej wykorzystać inwestycje zagraniczne dla swego dalszego rozwoju. 
Zmiany dotyczą zarówno zasad lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w Chinach, jak i chińskich inwestycji zagranicznych. 
 Nowe zasady nie zmieniają nastawienia Chin do ich udziału w gospodarce 
światowej w ramach zainicjowanej przez Deng Xiaopinga polityki „Go global”.  
Zgodnie z rządowymi założeniami, w okresie realizacji Planu podnieść ma się zarówno 
poziom otwarcia Chin na świat jak i wykorzystanie kapitału zagranicznego w chińskiej 
gospodarce. Jednak polityka ta ma być prowadzona w sposób, który służyć ma 
przechodzeniu Chin do nowego modelu rozwoju. 
 
Reorientacja polityki w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w Chinach  

 W przeciwieństwie do innych krajów rozwijających, Chiny od początku otwarcia 
swojej gospodarki na zagraniczny kapitał dbały o to, aby napływ ten dokonywał się na 
warunkach umożliwiających wykorzystanie ich dla realizacji długofalowej polityki 
rozwoju, co wymagało ich częściowej kontroli.38 Preferencyjnie traktowany był i jest 
zwłaszcza kapitał zagraniczny, którego właścicielami są osoby pochodzące z licznej 
szacowanej na ok. 50-55 mln osób chińskiej diaspory, które są bardziej skłonne do 
reinwestycji zysków w Chinach. Wprowadzone reguły i ograniczenia nie zniechęcają 
zagranicznych firm zwłaszcza z Japonii, USA i Unii Europejskiej, bowiem niskie 
koszty pracy, ogromny rynek wewnętrzny i uprzywilejowane ekonomicznie warunki 

                                                      
38 M.in. pozwolenia na działalność dla firm zagranicznych początkowo udzielane były tylko 
w ramach wydzielonych specjalnych stref ekonomicznych, nigdy nie wiązały się z nabyciem 
prawa własności ziemi. Zwykle obejmują obowiązek przeszkolenia chińskiego personelu 
w zakresie stosowanych technologii, co w praktyce umożliwia po pewnym czasie podjęcie 
przez przedsiębiorstwa chińskie samodzielnej działalności w tym obszarze. 
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prowadzenia działalności, jakie zapewniała strona chińska, umożliwiały firmom 
zagranicznym osiąganie lukratywnych zysków.39  
 Kluczową zasadą nowej strategii stała się optymalizacja struktury i podniesienie 
jakości realizowanych w Chinach zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W kwestii 
nowych zasad wykorzystania inwestycji zagranicznych wypowiedział się premier Wen 
Jiabao: "Należy przestrzegać zasady aktywnego i efektywnego wykorzystania kapitału 

zagranicznego. Konieczna jest koncentracja na sprowadzaniu zaawansowanych 
technologii, cennych zasobów ludzkich i własności intelektualnej. Należy zachęcać 
międzynarodowe korporacje do tworzenia w Chinach ośrodków badawczo - 

rozwojowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zmiany w katalogu 
zagranicznych inwestycji przemysłowych, zachęcać zagranicznych inwestorów do 

inwestowania zwłaszcza w najnowocześniejsze technologie, oszczędność energii 
i ochronę środowiska, nowoczesne usługi. Trzeba przyciągać zagraniczne inwestycje 

do środkowych i zachodnich regionów Chin."40 
 Dwunasty Plan Pięcioletni zakłada przyciąganie większej liczby zagranicznych 
inwestycji do nowoczesnego rolnictwa, zaawansowanych technologicznie i eko-
logicznych gałęzi przemysłu, w tym energetyki oraz do sektora usług. Chiński rząd 
zamierza również zachęcać przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym do tworzenia 
w Chinach centrów badawczo-rozwojowych. Chodzi m.in. o możliwość uczenia się 
międzynarodowych standardów zarządzania w tym sektorze, poznawanie 
zaawansowanych systemów i doświadczeń.  
 Chiny chcą też poprawić jakość instytucji otoczenia biznesu, aby były one bardziej 
przejrzyste i stabilne a inwestorzy mogli podejmować decyzje ze świadomością 
wszystkich uwarunkowań. W związku z zakładaną w Planie konsolidacją niektórych 
branż i przedsiębiorstw, Chiny chcą utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem przejęć 
chińskich firm przez firmy zagraniczne. Nowe przepisy regulujące kwestie 
bezpieczeństwa przejęć przedsiębiorstw krajowych przez firmy zagraniczne 
przewidują możliwość blokowania tego rodzaju transakcji, jeśli mogą one mieć wpływ 
na bezpieczeństwo narodowe. Zniesiono też uprzywilejowane warunki ekonomiczne 
dla firm z kapitałem zagranicznym. Dostosowywanie chińskiej polityki w dziedzinie 

                                                      
39 Wywołana tym skala delokalizacji przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych stała się główną 
przyczyną procesu masowej dezindustrializacji w krajach europejskich i Stanach 
Zjednoczonych. Paradoks polega na tym, że dążące do większej konkurencyjność korporacje 
międzynarodowe lokując swoją działalność na rynku chińskim de facto przyczyniły się do 
upadku konkurencyjności swoich macierzystych gospodarek krajów wysokorozwiniętych. 
40 Cyt. za „XII Plan Pięcioletni: nowe szanse dla zagranicznych firm w Chinach” 
http://polish.cri.cn/581/2011/03/30/42s104447.htm 
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inwestycji zagranicznych do założeń 12. Planu jest przedmiotem zainteresowania 
i często zaniepokojenia działających w Chinach firm zagranicznych.41 Tym niemniej 
nadal powszechna jest opinia, że w okresie realizacji 12.Planu Pięcioletniego przed 
zagranicznymi przedsiębiorstwami działającymi w Chinach pojawi się wiele nowych 
możliwości.42 
 

Przechodzenie Chin od portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

 Zgromadzone w efekcie realizowanej dotychczas merkantylistycznej polityki 
proeksportowej ogromne nadwyżki walutowe, Chiny inwestowały głównie w postaci 
inwestycji portfelowych w USA i krajach członkowskich UE. Przez zakupy papierów 
dłużnych u swoich głównych konkurentów podtrzymywały ich stabilność 
makroekonomiczną finansując rosnące zadłużenie w tych krajach. Obecnie sytuacja ta 
zmienia się, bowiemChiny poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w coraz 

większym stopniu finansują zagraniczną ekspansję swoich przedsiębiorstw.43 Rząd 
chiński zachęca swoje coraz bardziej konkurencyjne krajowe przedsiębiorstwa m.in. do 
inwestowania w Europie zwłaszcza w czasie obecnej recesji. W efekcie już widoczny 
jest wzrost tych inwestycji z ok. 3 mld euro w 2009 r. i 2010 r. do 10 mld w 2011 r. 

i 2012 r., co stanowi prawie dwukrotność chińskich inwestycji w USA.44 Zewnętrznej 

ekspansji chińskich przedsiębiorstw dodatkowo sprzyjać ma przewidziana w 12. Planie 
ich konsolidacja w celu wzmocnienia konkurencyjności.   
 Jak pisze J. Sulmicki - skutkiem odchodzenia przez Chiny od dotychczasowych 
inwestycji portfelowych będą z jednej strony rosnące trudności w dostępie do kapitału 
zadłużonych krajów rozwiniętych gospodarczo, ale z drugiej strony będzie miał 
miejsce wzrost możliwości rozwojowych dla krajów przyjmujących chińskie BIZ. 
W Polsce chińskie inwestycje bezpośrednie są pożądane, gdyż tworzą miejsca pracy 

                                                      
41 W 2010 r. i 2011r. działające się w Pekinie amerykańskie, europejskie i japońskie izby 
handlowe ostrzegały w specjalnych opracowaniach, że chińska polityka przemysłowa narusza 
zasady wolnej konkurencji i jest dyskryminująca i szkodliwa dla zagranicznego biznesu. 
Polityka inwestycyjna ustanawia zaporowe przepisy, dyskryminujące rządowe zamówienia, 
forsowany transfer technologii i generalnie nierówny dostęp do rynku oraz nieuczciwą 
konkurencję z firmami chińskimi, która może okazać się szkodliwa dla zagranicznego biznesu. 
Heilman S., Shih L., The rise of industrial policy in China, 1978-2012, Harvard-Yenching 
Institute Working Paper, 2013. 
42 XII Plan Pięcioletni: nowe szanse dla zagranicznych firm w Chinach, ibidem 
43 J. Sulmicki, Przechodzenie Chin od portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
w: Stosunki międzynarodowe-Chiny, Korea Pd, Bliski Wschód, „Zeszyty Naukowe Uczelni  
Vistula” 2014, nr 34. 
44 Mei Junjie, How Europe should view China’s industrial policy, ibidem 
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i zwiększają eksport. W praktyce okazuje się jednak, że napotykają one na trudności 
i tworzą napięcia między Polską i bogatymi krajami członkowskimi UE, ponieważ 

stanowią one zagrożenie dla miejsc pracy w tych krajach.45 

 
Zakończenie 

 Choć kryzysy finansowe powodują zwykle poważne skutki gospodarcze i społeczne 
w dotkniętych nimi krajach, to zarazem praktyka pokazuje, że mogą być one także 
impulsem do reorientacji polityki rozwoju, co w efekcie może stać się początkiem 
nowego okresu prosperity. Z kluczowych dokumentów programowych Unii 
Europejskiej wynika, że pokryzysowa polityka rozwoju w tym regionie będzie miała 
głównie charakter kontynuacji Strategii Lizbońskiej z większym naciskiem na kwestie 

środowiska.46 Natomiast w Chinach kryzys z 2008 r. stał się początkiem zmiany 
dotychczasowej orientacji polityki rozwoju opartej na eksporcie do „starych” krajów 
wysokorozwiniętych.  
 W Chinach kryzys przyczynił się też do przyspieszenia zmiany generalnej filozofii 
rozwoju w kierunku bardziej zrównoważonej trajektorii. Nowy paradygmat oficjalnie 
nawiązujący do konfucjańskiej idei harmonijnego rozwoju, jest też w gruncie rzeczy 
próbą realizacji przystosowanej do warunków chińskich idei sustainable development. 
Z polityki wzrostu za wszelką cenę, Chiny przechodzą do rozwoju opartego na wiedzy 
przez co tworzącego wysoką wartość dodaną, a zarazem proekologicznego 
i prospołecznego. Jest to więc kierunek rozwoju oficjalnie przyjęty także przez Unię 
Europejską. 
 Przyjęta przez Chiny polityka rozwoju ma charakter kompleksowy i jest 
realizowana z ogromnym rozmachem. Widać to zwłaszcza w obszarze przechodzenia 
do gospodarki opartej na wiedzy, gdzie Chiny „domykają” cały system tworzenia 
i wykorzystywania postępu naukowo - technicznego. Wymaga to ogromnych środków, 
które kraj ten posiada i w sposób planowy, z koniecznym wyprzedzeniem, wprowadza 
w życie poszczególne elementy niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięcia. Rozwój 
systemu wysokiej jakości powszechnej edukacji, rozbudowa szkolnictwa wyższego, 
wysyłanie tysięcy studentów do najlepszych uczelni zagranicznych na całym świecie, 

                                                      
45 J. Sulmicki, ibidem 
46 Jest charakterystyczne, że nawet cele ilościowe przyjęte w ramach strategii Europa 2020 są 
powtórzeniem niezrealizowanych celów ilościowych Strategii Lizbońskiej w tych samych 
obszarach (dotyczy to zwłaszcza B+R). Szerzej na ten temat w: Sulmicka M., Cele i priorytety 
polityki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 roku., ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2010. 
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tworzenie warunków dla powstawania środowisk naukowych w budowanych w całym 
kraju wielkich miastach wraz z rozwojem systemów komunikacji między nimi, rozwój 
ICT, tworzenie krajowych wielkich przedsiębiorstw (tylko Chiny mają na terenie 
swojego kraju przedsiębiorstwa zatrudniające po 300 tys. osób), niezbędnych, aby 
tworzony krajowy postęp techniczny był „zasysany” przez gospodarkę. Z kolei po to, 
aby wytwarzane produkty znajdowały nabywców, plan zawiera kierunki działań 
mających na celu wzmacnianie popytu efektywnego na ogromnym rynku 
wewnętrznym przez wzrost dochodów i zatrudnienia, m. in. przez wspieranie rozwoju 
pracochłonnych sektorów. 
  Choć obecnie realizowany plan zakłada spowolnienie tempa wzrostu PKB, to tak 
szeroko prowadzona polityka rozwojowa powinna dać w efekcie po pewnym czasie 
także kolejny silny impuls prowzrostowy. Nie tylko bezpośrednio, ale i poprzez 
prowzrostowe interakcje pomiędzy poszczególnymi kierunkami nowej polityki. 
Przykładowo podnoszenie dochodów ludzi ubogich oznacza przekształcenie 
dramatycznie niegdyś biednej ludności w liczący 1,3 mld konsumentów, a więc 
ogromny bardzo chłonny rynek wewnętrzny. W bogatych krajach rozwiniętych 
nasycenie podstawowymi dobrami konsumpcyjnymi stanowi obecnie często barierę 
dla dalszej ekspansji produkcyjnej.47 Zbyt małe w stosunku do możliwości 
produkcyjnych większości wysokorozwiniętych państw rynki wewnętrzne były jedną 
z sił napędowych zarówno integracji jak i globalizacji. W Chinach wychodzenie 
z ubóstwa setek tysięcy ludzi oraz niezwykle szybko rosnąca klasa średnia (zanikająca 
w krajach rozwiniętych) generują dynamizm rozwojowy i gigantyczny popyt 
wewnętrzny umożliwiający realizację polityki gospodarczej uniezależniającej je 
w dużej mierze od poważnych zawirowań gospodarki światowej w przyszłości. Chiny 
nie zaniedbują też aktywnej dyplomacji międzynarodowej mającej na celu rozszerzenie 
swojej strefy wpływów a tym samym dodatkowe poszerzenie rynku zbytu. Jednak 
przede wszystkim jest to wyraz długofalowej polityki zabezpieczania dostaw 
surowców, co jest niezbędnym warunkiem dalszej ekspansji ekonomicznej.  
 Porównanie zarówno nowego paradygmatu rozwojowego jak i realizujących go 
kierunków polityki rozwoju Chin z polityką rozwoju UE wskazuje na przyjmowanie 
szeregu rozwiązań bardzo podobnych do zawartych w ramach Strategii Lizbońskiej 
i kontynuowanych w Strategii Europa 2020. Jest to szczególnie widoczne w polityce 
ekologicznej i przemysłowej. Natomiast w polityce społecznej kierunek jest odwrotny 
– Unia stara się ograniczyć, natomiast Chiny rozwijają sferę zabezpieczeń socjalnych. 

                                                      
47Co z kolei generuje m.in. wszechobecną coraz bardziej uciążliwa i kosztowną ofensywę 
reklamową. 
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Reasumując można stwierdzić, że przyjęte w obecnym chińskim planie pięcioletnim 
kierunki polityki rozwoju wskazują, iż Chiny konsekwentnie i jak dotąd skutecznie 
zmierzają do tego, aby stać się „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką 
świata, opartą na wiedzy, rozwijającą się w warunkach zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, zapewniającą większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz większą 
spójność społeczną” - czyli wprost do słynnego niezrealizowanego celu Strategii 
Lizbońskiej. Wiele wskazuje też na to, że Chiny będą bardziej skuteczne w dążeniu do 
realizacji tej ambitnej koncepcji. Większa skuteczność Chin jest m.in. związana z tym, 
że istnieje zasadnicza różnica możliwości realizacji polityki rozwojowej w warunkach 
jednego kraju o autorytarnym systemie sprawowania władzy i ugrupowania 
integracyjnego składającego się z państw demokratycznych o często rozbieżnych 
interesach, co szczególnie wyraźnie uwidoczniło się w czasie kryzysu. W dawniej 
solidarnej Unii zaczyna dominować partykularyzm ze szkodą dla całego projektu. 
Oderwanie się sfery finansów od sfery realnej, wywołany nieodpowiedzialną polityką 
banków kryzys finansów publicznych i konieczność przywracania równowagi 
budżetowej - także nie rokują przełomu w skuteczności realizacji deklarowanej przez 
UE strategii rozwojowej. Poza tym o ile w Chinach coraz bardziej wolnorynkowy 
charakter gospodarki jest czynnikiem sprawczym szybkiego wzrostu, to w krajach 
rozwiniętych w coraz większym stopniu oligopolistyczny charakter ich gospodarek 
powoduje osłabienie dynamizmu ekonomicznego.  
 Nie ma oczywiście gwarancji, że Chinom uda się realizacja planowanego programu 
reform, choćby dlatego, że będzie to wymagało przełamywania potężnych grup 
interesów zainteresowanych utrzymaniem status quo a także społecznej presji 
związanej z  krótkookresowymi niedogodnościami wskutek różnych realokacji, które 
reformy te mogą kreować. Chiny mają też świadomość potencjalnych konfliktów 
z krajami rozwiniętymi w miarę ich rosnącej zdolności przejmowania najbardziej 
opłacalnych segmentów produkcji  „zarezerwowanych” dotąd dla tej grupy krajów. 
Ponieważ może to zaowocować powrotem protekcjonizmu, stąd kluczowa rola 
przywiązywana przez Chiny właśnie do rozwoju rynku wewnętrznego. Konfliktogenna 
może też okazać się kwestia dostępu do światowych zasobów naturalnych i związane 
z tym dążenie w polityce międzynarodowej do rozszerzania przez Chiny swojej strefy 
wpływów. Choć Chiny intensywnie rozbudowują także swój potencjał militarny, 

należy mieć nadzieję, że dokonująca się zmiana w światowym układzie sił, będzie 
miała pokojowy charakter.  
 W scenariuszach dalszego rozwoju sytuacji zwykle przedstawia się skutki 
rosnącego chińskiego popytu na surowce oraz postępujące osłabianie 
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międzynarodowej pozycji Zachodu. Ten drugi trend zarówno jako skutek słabnącej 
pozycji ekonomicznej krajów rozwiniętych jak i zastępowania dominującego dotąd 
neoliberalnego „konsensusu waszyngtońskiego” (traktowanego jako uniwersalny 
zestaw kanonów polityki rozwoju zalecany zwłaszcza krajom rozwijającym się) – 
z założenia dostosowanym do indywidualnych warunków poszczególnych krajów 
interwencjonistycznym „konsensusem pekińskim”. W scenariuszu optymistycznym – 
do czego może skłaniać planowana nowa orientacja chińskiej polityki rozwoju - można 
założyć, że badania w zakresie poszukiwania źródeł taniej odnawialnej energii zostaną 
uwieńczone sukcesem. Przesunęłoby to światowe granice wzrostu osłabiając zarazem 
główną potencjalną przyczynę konfliktów międzynarodowych. Generalnie szansą na 
łagodzenie ograniczeń zasobowych związanych z dalszym rozwojem Chin są 
potencjalnie efekty uruchamianego obecnie przez Chiny procesu tworzenia postępu 
technicznego na masową skalę. Wysuwając się na pierwsze miejsce w gospodarce 
światowej, Chiny stają się „ frontrunnerem”, który - tak jak to bywało w przeszłości 
(Anglia w okresie rewolucji przemysłowej, Stany Zjednoczone w okresie 
wprowadzania produkcji masowej a potem globalizacji) - sam kształtuje rzeczywistość 
gospodarczą. W ramach tego scenariusza trudno wykluczyć, że obecny model 
stosunków międzynarodowych oparty na konkurencyjności zastąpi (stosowany 
w znacznej mierze już obecnie w relacjach z krajami rozwijającymi się w ramach 
tworzonej przez Chiny strefy wpływów) model oparty na dążeniu do harmonijnej 
współpracy. Jednak możliwy jest też i taki scenariusz, którego obawiają się władze 
Chin, że w miarę wzrostu dobrobytu i swobód w efekcie realizacji nowej polityki 
rozwoju oraz towarzyszącej tym procesom internacjonalizacji, postępować będzie 
przejmowanie przez społeczeństwo chińskie zachodniego modelu konsumpcji. Z kolei 
ta oddolna asymilacja zachodnich wzorców kulturowych, uważanych zwłaszcza przez 
młodzież za bardzo atrakacyjne, może z czasem prowadzić do wejścia Chin na drogę 
prostego naśladownictwa zachodniego modelu społeczno - ekonomicznego wraz z jego 
ograniczeniami rozwojowymi. 
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4. Decyzje polityczne a cykl koniunkturalny w pa ństwach 
inicjatywy wyszehradzkiej  

 
Streszczenie 

 Celem opracowania jest przegląd wybranych badań empirycznych mających na 
celu stwierdzenie, czy dla państw Grupy Wyszehradzkiej można zaobserwować 
statystycznie istotną relację pomiędzy agregatami makroekonomicznymi a cyklem 
zmiany rządów. Stwierdzenie, czy i w jaki sposób czynniki polityczne wpływają 
w szczególności na zadłużenie państw Grupy Wyszehradzkiej może być istotne 
w obliczu kryzysu zadłużenia, z jakim w ostatnim czasie zmaga się Unia Europejska. 
Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku państw Grupy Wyszehradzkiej 
cykl polityczny może przyczyniać się do zadłużenia gospodarek. 

Słowa kluczowe: polityczny cykl koniunkturalny, cykl polityczny, cykl wyborczy, 
deficyt budżetowy, cykl koniunkturalny 
 

Political Decisions and Business Cycle in the Viseg rad Group 
Countries 
Abstract 

 The aim of this paper is to review selected empirical studies aimed at determining 
whether in the Visegrad Group countries can be observed a statistically significant 
relationship between macroeconomic aggregates and the cycle of government change. 
Information whether and how political factors particularly affect the debts of the 
Visegrad Group may be relevant in the face of the debt crisis which the European 
Union recently struggles with. The study indicates that in the case of the Visegrad 
Group, the political business cycle may contribute to the national economies’ 
indebtness. 
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Wprowadzenie 

 Od pewnego czasu pojawiają się kolejne opracowania naukowe wskazujące na 
możliwość występowania zależności pomiędzy cyklem kadencji demokratycznie 
wybieranej władzy politycznej a cyklem koniunkturalnym. Co więcej, w literaturze 
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ekonomicznej można odnaleźć dowody empiryczne potwierdzające hipotezę, że 
politycy mogą dążyć do wywołania ożywienia gospodarczego w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym wybory.1 
 Celem niniejszego opracowania jest przegląd wybranych badań empirycznych 
mających na celu stwierdzenie, czy dla państw Grupy Wyszehradzkiej można 
zaobserwować statystycznie istotną relację pomiędzy agregatami 
makroekonomicznymi a cyklem zmiany rządów. Celem jest również próba 
interpretacji otrzymanych wyników na gruncie współczesnych rozważań 
teoretycznych. 
 Ocena, czy i w jaki sposób czynniki polityczne wpływają na poziom zadłużenia 
państw Grupy Wyszehradzkiej może być istotna w obliczu kryzysu zadłużenia, z jakim 

w ostatnim czasie zmaga się Unia Europejska.2 Politycy są obarczani 
odpowiedzialnością za brak należytej uwagi poświęconej rosnącemu zadłużeniu. Jeśli 
jednak wprowadzenie niezbędnych reform fiskalnych jest uzależnione od 
specyficznych cech rządu, fazy cyklu wyborczego, bądź innych ważnych czynników, 
wiedza na ten temat wydaje się być kluczowa. Wnioski płynące z niniejszego 
opracowania powinny także pozwolić na próbę oceny racjonalności wysiłków 
podejmowanych na szczeblu UE celem ograniczenia swobodnego kształtowania 
deficytów budżetowych przez rządy państw członkowskich. 
 

1. Demokratyczne przemiany a cykl polityczny 

 Przedmiotem zainteresowania teorii politycznego cyklu koniunkturalnego są 
makroekonomiczne skutki decyzji politycznych w państwach, w których funkcjonuje 
system demokracji parlamentarnej. W tych krajach można poszukiwać zależności 
pomiędzy demokracją a zmiennymi makroekonomicznymi. Można również 
sformułować hipotezę, że niektóre elementy procesu demokratycznego mogą 
przyczyniać się do naruszania stabilności makroekonomicznej państw. Zdaniem 
A. Praščević system demokratyczny został w latach 70-tych XX w. porzucony przez 
niektóre kraje z uwagi na niekorzystne skutki gospodarcze, będące w szczególności 

następstwem demokratycznego procesu podejmowania decyzji.3 

                                                      
1 T. Persson, G. Tabellini, Do Electoral Cycles Differ across Political Systems?, Universita 
Bocconi, 2003. 
2 A. Blundell-Wignall, Solving the Financial and Sovereign Debt Crisis in Europe, OECD 
Journal: Financial Market Trends, OECD 2012. 
3 A. Praščević, Specifics of Political Macroeconomic Cycles in the Economies in Transition, w: 
Challenges of Globalization and Transition, University of Belgrade, 2007. 
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  Pomiar jakości demokracji nie jest rzeczą łatwą. Istniejące wskaźniki uwzględniają 
takie czynniki jak system wyborczy, pluralizm polityczny, sposób funkcjonowania 
rządu itd. Choć ze statystyk wynika, że kraje bogate są w większości państwami 
z dojrzałymi systemami demokratycznymi, trudno wskazać dowody na to, że 
demokracja jest możliwa wyłącznie w zamożnych społeczeństwach. Fakt, że dany kraj 
staje się bardziej majętny nie oznacza, że staje się bardziej demokratyczny. Co więcej, 
istnieją badania empiryczne potwierdzające tezę, iż najwyższy wzrost gospodarczy jest 
możliwy do osiągnięcia w państwach rządzonych przez technokratyczny, autorytarny 
reżim (np. Singapur), natomiast w krajach o ugruntowanej demokracji odnotowuje się 

jedynie relatywnie niewielki wzrost.4 
 Patrząc wstecz można wskazać dwie znaczące fale demokratyzacji na świecie. 
Pierwsza miała miejsce przed I wojną światową, natomiast druga po II wojnie 
światowej. Trzecią falą demokratyzacji był proces transformacji byłych państw 

socjalistycznych, do których zaliczają się Czechy, Węgry, Słowacja i Polska.5 Proces 
budowy demokracji w państwach inicjatywy wyszehradzkiej pociągał za sobą szereg 
pytań, które w większości pozostawały bez odpowiedzi. Nie jest do końca wiadome 
w jakim zakresie społeczne poparcie przemian demokratycznych było oparte na 
indywidualnych oczekiwaniach obywateli dotyczących spodziewanych korzyści 
materialnych, a w jakim na wierze w ideę demokracji oraz jej wyższość nad innymi 
systemami politycznymi. Idąc dalej, trudno stwierdzić, w jakim zakresie proces 
demokratyzacji miał wpływ na sukces przemian gospodarczych oraz czy w przyszłości 
brak zadowalających wyników gospodarczych może skutkować upadkiem ustroju 

demokratycznego.6 Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, aby dalej zastanawiać się 
nad mechanizmami, w ramach których w krajach Grupy Wyszehradzkiej narzędzia 
polityki gospodarczej mogłyby zostać wykorzystywane przez polityków w celu 
zdobycia i utrzymania władzy oraz jak temu zapobiegać. Istotna jest także odpowiedź 
na pytanie jaka powinna być reakcja wyborców na potencjalne polityczne nadużycia  
w zakresie instrumentów polityki gospodarczej, mając na uwadze generalnie niski 
poziom świadomości społecznej w tym zakresie. 

                                                      
4 Ibidem 
5 L. Rakner, A. R. Menocal, V. Fritz, Democratisation’s Third Wave and the Challenges of 
Democratic Deepening: Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned, 
The Advisory Board for Irish Aid, 2007. 
6 Odpowiedź na tak sformułowane pytanie staje się szczególnie istotna w kontekście zmian 
polityczno-gospodarczych mających miejsce w ostatnim czasie na Węgrzech po wygranej 
w wyborach przez V. Orbána. 
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 Budowa demokracji w krajach inicjatywy wyszehradzkiej miała miejsce 
w szczególnych warunkach. Została połączona ze zmianą systemu ekonomicznego 
z gospodarki centralnie planowanej na system oparty na wolnym rynku. Implikacją 
tego był proces prywatyzacji oraz różnych form liberalizacji w warunkach, kiedy 
większość obywateli nie posiadała wiedzy jak taki system funkcjonuje, co 
spowodowało szybką utratę zaufania społecznego dla tego procesu. Wydaje się, że 
poparcie społeczne dla procesów demokratyzacji w badanych państwach jest 
uzależnione od korzyści, jakie obywatele spodziewają się uzyskać z tego tytułu. Co za 
tym idzie, zaufanie do rządu, instytucji państwowych i szeroko rozumianych innych 
instytucji państwa demokratycznego jest funkcją sukcesu gospodarczego. Cykl 
koniunkturalny w szerokim zakresie determinuje poziom satysfakcji społeczeństwa 
oraz poparcie dla dokonywanych przemian. Determinuje również poziom poparcia dla 

sprawujących władzę polityków.7 

 
2. Specyfika cyklu politycznego w badanych krajach 

 Polityczny cykl koniunkturalny jest wynikiem wykorzystywania przez polityków 
narzędzi polityki gospodarczej, przede wszystkim polityki fiskalnej, ale także polityki 
pieniężnej, które prowadzą do cyklicznych zmian parametrów makroekonomicznych 
w sposób dopasowany do kalendarza wyborczego. Sytuacja gospodarcza w okresie 
wyborów w sposób istotny determinuje zachowania wyborców, co powoduje, iż może 
mieć wpływ na wyniki wyborów. Wyborcy są z założenia bardziej skłonni zagłosować 
na decydentów, podczas rządów których ich sytuacja ekonomiczna uległa poprawie. 
Podobnie jak producenci i konsumenci, politycy dążą do maksymalizacji swojej 
funkcji użyteczności i jeśli pominąć ich własny światopogląd, będą prowadzić politykę 

pozwalającą na uzyskanie maksymalnej liczby głosów w kolejnych wyborach.8 
 W teorii dzieli się polityków na takich, którzy kierują się motywami 
oportunistycznymi i ideologicznymi. Na tym podziale wyrosły dwa nurty teorii 

politycznego cyklu koniunkturalnego, zapoczątkowane przez Nordhausa9 i Hibbsa.10 
Istotne znaczenie w tych modelach mają oczekiwania formułowane przez wyborców. 
Znaczenie oczekiwań dla wyjaśnienia zjawiska cyklu politycznego wynika z faktu, że 

                                                      
7 K. Rogoff, A. Sibert, Elections and Macroeconomic Policy Cycles, “Review of Economic 
Studies” 1998, LV. 
8 W.D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies” 1975, XLII. 
9 Ibidem 
10 D. A. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy, “The American Political Science 
Review” 1977, vol. 71, no. 4. 
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decyzje ekonomiczne są podejmowane przez polityków w oparciu o bieżącą ocenę 
przyszłych zjawisk przy jednoczesnym wpływie na te zjawiska. Decyzje podejmowane 
przez wyborców mają również podobny charakter. Są wynikiem bieżącej oceny 
przyszłych potencjalnych rozstrzygnięć politycznych, przy jednoczesnej inspiracji do 
podejmowania działań korzystnych dla danej grupy wyborców. 
 Z dotychczasowych badań wynika, że motywy oportunistyczne, jak i ideologiczne 
są równie istotne. Największą wiarygodnością odznaczają się te modele, które 
uwzględniają je razem. Motywy oportunistyczne dominują w przypadku rządów, 
którym sondaże dają niewielkie szanse na wygraną w kolejnych wyborach. 
W przypadku dużej przewagi partii rządzącej nad politycznymi konkurentami mogą 

przeważać motywy ideologiczne.11 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej różnią się od państw wysoko rozwiniętych, w oparciu 
o doświadczenia których sformułowana została większość teorii cyklu politycznego. 
Wśród różnic należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Decydenci 
w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji kierują się innymi motywami, niż 
rządzący państwami o dojrzałych systemach demokratycznych. Z drugiej strony 
wyborcy nie posiadają takiej wiedzy na temat gospodarki wolnorynkowej oraz 

demokratycznych procedur, jaką mają obywatele państw wysokorozwiniętych.12 

 Motywy, którymi kierują się politycy w państwach inicjatywy wyszehradzkiej są 
implikacją procesu transformacji gospodarczej. Partie polityczne w tych państwach nie 
posiadają przejrzystego, stabilnego oraz ideologicznie uformowanego programu. Nie 
mogą takiego posiadać, kiedy same ulegają ciągłym przemianom, nie posiadają 
stabilnego elektoratu oraz względnie stabilnej liczby członków, która ulega zmianom 
w zależności od tego, czy dana partia sprawuje aktualnie władzę. Wynikiem tego są 
nieustanne zmiany priorytetów w sferze gospodarczej. Partie polityczne nie 
posiadające ideologicznie ukształtowanego programu, z niestabilnym zapleczem 
politycznym, działające w warunkach ordynacji wyborczej wskazującej na wysokie 
prawdopodobieństwo konieczności zawiązania powyborczej koalicji charakteryzują się 
z reguły silnym przywództwem, gdzie przewodniczący partii ma bardzo duży wpływ 
na jej politykę, ale jego przywództwo jest uzależnione od realizacji jedynego 
i podstawowego celu – zdobycia i utrzymania władzy. Z tego powodu w państwach 

                                                      
11 A. Praščević, Specifics of Political…, op. cit. 
12 Ibidem 
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Grupy Wyszehradzkiej należy poszukiwać raczej oportunistycznych, niż ideolo-

gicznych motywacji politycznych przywódców.13 
 Ubogie programowo partie polityczne mają z kolei do czynienia z wyborcą słabo 
zorientowanym na jakich zasadach działa nowy system polityczny, świadomym jednak 
zasad panujących w poprzednim systemie, gdzie państwo zarządzało gospodarką. 
Transformacja gospodarcza rozpoczęła proces wycofywania się państwa z jego 
dominującej roli w gospodarce, jednak wcześniej czy później w każdym z badanych 
państw pojawiło się pytanie jaki powinien być wpływ państwa na procesy 
gospodarcze. Odpowiedź na to pytanie przynajmniej w teorii wprowadziła 
ideologiczne różnice pomiędzy partiami, które są również charakterystyczne dla 
krajów o dojrzałych systemach demokratycznych. 
 
3. Manipulacje w zakresie polityki fiskalnej – bada nia empiryczne 

 Empiryczne rozważania dotyczące manipulacji przez polityków narzędziami 
polityki fiskalnej w państwach Grupy Wyszehradzkiej nie są częstym przedmiotem 
zainteresowania badaczy. W tym kontekście na uwagę zasługują wyniki badań 

zamieszczone w opracowaniu R. Čajki.14 W jego modelu zostało wykorzystane 
równanie regresji oszacowane metodą najmniejszych kwadratów. Z uwagi na 
przemiany polityczno-ekonomiczne mające miejsce na początku lat 90-tych XX w. dla 
państw Grupy Wyszehradzkiej okresy obserwacji są stosunkowo krótkie. Ponieważ 
dodatkowo pierwsze lata po transformacji były okresem dość niestabilnym, w modelu 
badaniem objęto lata 1996-2010. 
 W modelu zmienną zależną [scbb] jest saldo strukturalne budżetu. Takie podejście 
wynika z chęci ograniczenia wpływu na badania odchyleń wynikających z bieżącej 
koniunktury gospodarczej, a tym samym uniknięcia konieczności wykorzystania 
w modelu dodatkowych wskaźników koniunktury. Pozwala natomiast skupić się 
jedynie na pomiarze wpływu czynników politycznych na saldo deficytu 

budżetowego.15 
 W modelu w następujący sposób zostały zdefiniowane cztery polityczne zmienne 
niezależne: 

                                                      
13 Zob.: T. Tökés, Political Transition and Social Transformation in Hungary,” Afers 
Internationals” 1996, no. 34-35. 
14 R. Čajka, Impact of Political Cycles on Structural Deficits – Evidence From the Central 
European Countries, Department of International Trade, University of Economics, Prague, 
2012. 
15 Ibidem 
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• okres w jakim koalicja rządząca jest przy władzy (w latach) – [gov_period], 

• większość w parlamencie, jaką dysponuje koalicja rządząca (w %) – [majority], 

• czy władzę sprawuje partia lewicowa (względnie centro-lewicowa) – [left] (jeśli tak 
- zmienna left=1, w przeciwnym wypadku left= 0), 

• czy mamy do czynienia z okresem przedwyborczym – [pre_elections] (jeśli tak - 
zmienna przyjmuje wartość 1, w przeciwnym wypadku 0). 

 Z powyższych zmiennych dwie pierwsze to zmienne numeryczne, mogące 
przyjmować zróżnicowane wartości, natomiast dwie ostatnie to zmienne zero-
jedynkowe. Ostatnia z nich – okres przedwyborczy – została zdefiniowana w taki 
sposób, iż przyjęto, że okres przedwyborczy, to rok wyborczy, jak również rok 
bezpośrednio poprzedzający wybory. Čajka przyjmując takie założenie wzorował się 
na badaniach niektórych ekonomistów, którzy przyjmują, iż okres przedwyborczy 

przypada na siedem kwartałów przed wyborami.16 Takie założenie jest oczywiście 
dyskusyjne. Istnieją publikacje, w których jako okres przedwyborczy definiuje się 
wyłącznie kwartał poprzedzający wybory. Dane statystyczne dla zmiennych 
niezależnych zostały zaczerpnięte z publikacji Banku Światowego the Database of 
Political Institutions. 
 Poza przypadkiem Czech model wskazuje na występowanie statystycznie istotnej 
relacji pomiędzy zmienną zależną oraz niektórymi zmiennymi niezależnymi dla 
pozostałych trzech państw inicjatywy wyszehradzkiej. W przypadku Czech nie został 
wykazany statystycznie istotny wpływ czynników politycznych na saldo deficytu 
strukturalnego. 
 

Tabela 1. Wyniki estymacji dla Czech 

 coefficient std. error t-ratio p-value 
const  3,68488  12,2865  0,2999  0,7704 
gov_period  -0,178628  0,661457  -0,2701  0,7926 
left  1,46271  3,16007  0,4629  0,6534 
pre_elections  1,17837  1,53966  0,7653  0,4618 
majority  -1,34777  26,3840  0,05108  0,9603 

 

Źródło: R. Čajka, Impact of Political Cycles on Structural Deficits – Evidence From the Central 
European Countries, Department of International Trade, University of Economics, Prague, 
2012, s. 12. 
 

                                                      
16 Zob.: F. Milani, Political Business Cycles in the New Keynesian Model. “Economic Inquiry” 
2010, vol. 48. 
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 Dla Czech test Durbina-Watsona nie wykazał istnienia autokorelacji (1,338291). 
Test White’a nie wskazał na brak homoskedastyczności. Test VIF wykazał jednak 
problem ze współliniowością zmiennych (wysokie wartości dla zmiennych left, 
gov_period i majority), co oznacza, że nie ma pewności, czy nie istnieje statystycznie 
istotna zależność pomiędzy zmiennymi objaśniającymi, a zmienną objaśnianą, czy 
zastosowano niewłaściwy model do jej pomiaru. 
 

Tabela 2. Wyniki estymacji dla Węgier 

 coefficient std. error t-ratio p-value 
const  10,4605  4,17590  2,505  0,0312** 
gov_period  -0,780236  0,313341  -2,490  0,0320** 
left  2,55256  1,28326  1,989  0,0747* 
pre_elections  2,74658  1,18126  2,325  0,0424** 
majority  -8,45558  7,11131  -1,189  0,2619 

Żródło: R. Čajka, Impact of Political…, op. cit. s. 12 
 

 W przypadku Węgier trzy z czterech zmiennych niezależnych okazały się 
statystycznie istotne. Należą do nich: 

• pre_elections – zmienna determinuje wzrost strukturalnego deficytu 
budżetowego. Oznacza to, że politycy na Węgrzech w okresie przedwyborczym 
mogą dążyć do zwiększania wydatków publicznych w celu reelekcji. 

 Cykliczne występowanie przyrostu wydatków strukturalnych powodujących wzrost 
deficytu budżetowego w okresach przedwyborczych jest charakterystyczne 
w modelach oportunistycznie motywowanego politycznego cyklu koniunkturalnego 

i jest dobrze udokumentowane w literaturze.17 

• gov_period – zmienna ma pozytywny wpływ na finanse publiczne. Może to 
oznaczać, że na Węgrzech im dłużej ci sami politycy sprawują władzę, tym 
lepsze rezultaty odnoszą w zakresie stabilności fiskalnej. 

 Biorąc pod uwagę doświadczenia polityczne Węgier do roku 2010 należy 
zauważyć, iż w okresie po rozpoczęciu transformacji gospodarczej na początku lat 90-
tych XX w. tylko jeden raz wybory wygrała partia rządząca – Węgierska Partia 
Socjalistyczna na czele z premierem Ferencem Gyurcsány’m. Pomijając ten jeden 
przypadek, partie polityczne sprawowały władzę na Węgrzech przez okres czterech lat. 
Przyjmując założenie, że w końcowym okresie rządów zwiększały deficyt celem 
zwiększenia szans na wygraną w nadchodzących wyborach (wcześniejsze rozważania 

                                                      
17 Zob.: W.D. Nordhaus, The Political Business Cycle…op. cit. 
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dotyczące zmiennej pre_election) trudno jest obronić tezę, że dłuższy czas 
sprawowania władzy implikuje wzrost stabilności fiskalnej, choć wyniki modelu na to 
wskazują. 

• left – zmienna ma pozytywny wpływ na saldo deficytu strukturalnego. Można to 
interpretować zgodnie z klasyczną teorią stanowiącą, iż partie lewicowe 
zwiększają transfery socjalne, przez co rośnie deficyt strukturalny. 

 W przypadku Węgier testowanie samego modelu przyniosło pozytywne rezultaty, 
dlatego otrzymane wyniki wydają się być wiarygodne. 
 

Tabela 3. Wyniki estymacji dla Słowacji 

 coefficient std. error t-ratio p-value 
const  -52,7082  16,9210  -3,115  0,0110** 
gov_period     1,14304   0,59890    1,909  0,0854* 
left    -1,78410   1,24774  -1,430  0,1832 
pre_elections    -1,30405   1,50757  -0,8650  0,4073 
majority   97,3840  27,7843    3,505  0,0057*** 

Żródło: R. Čajka, Impact of Political…op. cit,, s. 14 
 

 W przypadku Słowacji testowanie modelu również wypadło pozytywnie, a dwie 
z czterech zmiennych niezależnych wykazały silną istotność. Jedną z nich – majority – 

charakteryzuje nawet graniczny poziom istotności (p-value) poniżej 0,01.18 

• majority – zmienna ma pozytywny wpływ na saldo strukturalnego deficytu. 
Może to oznaczać, iż w przypadku Słowacji, im silniejsza koalicja rządząca, tym 
większe prawdopodobieństwo prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej. 

 Interpretacja powyższego rezultatu nie jest łatwa i może on wynikać ze specyfiki 
systemu politycznego na Słowacji. Zdaniem Čajki wytłumaczeniem może być fakt, iż 
silna koalicja, oparta o dużą większość parlamentarną nie musi obawiać się utraty 

pojedynczych głosów w parlamencie i może prowadzić luźną politykę fiskalną.19 
Powyższa interpretacja nie jest jednak przekonująca. Do utraty poparcia powinna 
prowadzić raczej restrykcyjna polityka fiskalna. Rozluźnieniu fiskalnemu mogło 
jednak sprzyjać relatywnie niskie zadłużenie państwa w porównaniu do innych krajów 
Grupy Wyszehradzkiej. W latach 2007- 2008 r. dług publiczny na Słowacji nie 

przekraczał 30% PKB.20 

                                                      
18 R. Čajka, Impact of Political…op. cit. 
19 Ibidem 
20 Słowacja, strukturalne uwarunkowania polityki gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki, 
Departament Strategii i Analiz, Warszawa 2013. 
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• gov_period – zmienna ma negatywny wpływ na stabilność fiskalną państwa.  
 Należy zwrócić uwagę na odwrotny kierunek zależności na Słowacji i na Węgrzech 
w zakresie wpływu czasu sprawowania rządów na saldo strukturalne finansów 
publicznych. Na podstawie wyników badań empirycznych można sformułować tezę, że 
im dłuższy okres rządów na Słowacji tych samych partii, tym gorsza jest sytuacja 
fiskalna państwa. Przyjęta teza, tak jak i we wcześniejszych przypadkach może jednak 
budzić wątpliwości. Z jednej strony wydawać się może, że im dłużej dany rząd 
pozostaje przy władzy (z wyjątkiem sprawowania rządów przez więcej niż jedną 
kadencję), tym bliżej kolejnych wyborów się znajduje, zatem wzrasta polityczna 
motywacja do zwiększania deficytu. Z drugiej jednak strony w przypadku Słowacji 
wyniki modelu nie dają podstaw do stwierdzenia, iż deficyt strukturalny był 
skorelowany z cyklem wyborczym i wzrastał bezpośrednio przed wyborami. 
 

Tabela 4. Wyniki estymacji dla Polski 

 coefficient std. error t-ratio p-value 
const  2,17466  2,46494  0,8822  0,3984 
gov_period  0,723377  0,144159  5,018  0,0005*** 
left  -5,58279  0,899549  -6,206  0,0001*** 
pre_elections  -0,410888  0,723160  -0,5682  0,5824 
majority  3,85106  4,62024  0,8335  0,4240 

Żródło: R. Čajka, Impact of Political…op. cit., s. 13 
 

 Podobnie jak w przypadku Węgier i Słowacji, testowanie modelu dla Polski 
również przyniosło pozytywne rezultaty. Dwie z czterech zmiennych niezależnych 
okazały się bardzo silnie statystycznie istotne. Obie charakteryzuje graniczny poziom 

istotności (p-value) poniżej 0,01. Należą do nich:21 

• left – w przeciwieństwie do Węgier, w przypadku Polski ta zmienna ma 
negatywny wpływ na saldo deficytu strukturalnego. Oznacza to, że wbrew 
klasycznej teorii cyklu politycznego, w przypadku Polski partie lewicowe 
wydają się prowadzić bardziej rozważną politykę fiskalną, niż partie prawicowe. 

 Powyższe spostrzeżenie jest dość kontrowersyjne z punktu widzenia teorii 
politycznego cyklu koniunkturalnego i może budzić spory. Zgodnie z teorią Hibbsa 
oraz całym nurtem badań powstałych w oparciu o tą teorię to partie lewicowe działając 
w interesie pracowników powinny zwiększać transfery socjalne finansując je 
deficytem budżetowym. Partie prawicowe powinny z kolei ograniczać wydatki 

                                                      
21 R. Čajka, Impact of Political…op. cit. 
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socjalne.22 Trudno jest odnaleźć w literaturze jakiekolwiek badania, które 
wskazywałyby na odwrotną zależność, która w przypadku Polski dodatkowo 
charakteryzuje się bardzo wysoką istotnością statystyczną. 
 Wytłumaczenia tego zjawiska należy jednak poszukiwać nie w literaturze 
ekonomicznej, a w charakterystyce polskiej sceny politycznej. Implikacją procesu 
transformacji gospodarczej jest fakt, iż polskie partie polityczne nie posiadają 
przejrzystych, stabilnych oraz ideologicznie uformowanych programów. W zależności 
od bieżących potrzeb politycznych dokonywane są nieustanne zmiany priorytetów 
politycznych w sferze gospodarczej. W rezultacie trudno odnaleźć wyraźny podział na 
partie prawicowe i lewicowe. Dochodzi do sytuacji, że partie, które się uważają za 
lewicowe są bardziej liberalne w sferze gospodarczej, niż partie, które określają się 
mianem prawicowych i na odwrót.  

• gov_period – zmienna ma negatywny wpływ na stabilność fiskalną państwa. 
 Z modelu wynika, iż w przypadku Polski im dłuższy czas ci sami politycy sprawują 
władzę, tym gorzej przekłada się to na kondycję finansów publicznych. Jest to dobrze 
widoczne w ostatnim okresie, kiedy pierwszy raz w historii Polski po 1989 r. wybory 
wygrała drugi raz z rzędu ta sama partia polityczna a zadłużenie Polski z roku na rok 
osiągało kolejne maksima. 
 
4. Wykorzystanie instrumentów polityki pieni ężnej 

 Na pierwszy rzut oka wydaje się, że polityka monetarna w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej nie powinna być rozpatrywana jako potencjalne źródło fluktuacji 
o charakterze politycznym. Powołanie niezależnego banku centralnego z założenia 
powinno eliminować możliwość wykorzystywania przez decydentów narzędzi polityki 
monetarnej. Tak się co do zasady dzieje, choć z badań wynika, iż nie zawsze banki 

centralne są faktycznie niezależne.23 
 W przypadku krajów inicjatywy wyszehradzkiej trudno w literaturze ekonomicznej 
odnaleźć badania empiryczne, które jednoznacznie potwierdzałyby występowanie 
w Polsce, w Czechach i na Słowacji politycznego cyklu koniunkturalnego wywołanego 
przy użyciu instrumentów polityki monetarnej. Takie badania można wskazać jednak 
dla Węgier. 

                                                      
22 D. A. Hibbs, Political Parties…op. cit. 
23 S. Alpanda, A. Honig, The impact of central bank independence on political monetary cycles 
in advanced and developing nations, Amherst College, 2009. 
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 A. Burkovskaya zauważa obecność na Węgrzech politycznego cyklu 
koniunkturalnego wywoływanego cyklicznym wzrostem bazy monetarnej w okresach 

przedwyborczych.24 Dynamika bazy monetarnej i PKB jest przez nią liczona 
w odniesieniu do stałej bazy odniesienia, natomiast dane są analizowane w ujęciu 
kwartalnym. 
 

 
Rysunek 1 Dynamika bazy monetarnej na Węgrzech w latach 1994-2010 
Źródło: A. Burkovskaya, Opportunistic Political…op. cit. s. 8 

 
 Burkovskaya zwraca uwagę, iż w badanym okresie, jedynie w 2006 r. nie nastąpił 
wzrost bazy monetarnej w kwartale poprzedzającym wybory i jej spadek bezpośrednio 
po wyborach, choć zauważa, że takie zmiany można zaobserwować w 2006 r. o jeden 
kwartał wcześniej, niż w latach pozostałych. Na podstawie estymacji VAR 

i autoregresji stawia tezę o istnieniu na Węgrzech monetarnego cyklu politycznego.25 
Zwraca także uwagę, iż dynamika PKB wykazuje również dopasowanie do okresów 
wyborczych. Wzrost PKB jest wyższy przed wyborami i spada bezpośrednio po 
wyborach. Wychodząc jednak z założenia, że wzrost bazy monetarnej nie jest w stanie 
wpłynąć na realną gospodarkę w tym samym kwartale, Burkovskaya wskazuje 
w przypadku Węgier na możliwą obecność także manipulacji instrumentami polityki 
fiskalnej. 
                                                      
24 A. Burkovskaya, Opportunistic Political Business Cycles in Monetary Policy and Central 
Bank Independence, Russian School of Economics, Moscow 2011, źródło: 
http://www.nes.ru/dataupload/files/people/students/studentslife/2011/masterthesis/MT_Burkovs
kaya.pdf 
25 Ibidem 
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Rysunek 2 Dynamika PKB na Węgrzech w latach 1994-2010 
Źródło: A. Burkovskaya, Opportunistic Political…op. cit. s. 8 

 
5. Wyniki bada ń na tle rozwa żań teoretycznych 

 W odniesieniu do otrzymanych wyników empirycznych nie sposób pominąć badań 

prowadzonych przez A. Brendera i A. Drazena.26 W oparciu o analizę danych z lat 
1960-2001 dotyczących zarówno państw o ustabilizowanych systemach 
demokratycznych, jak i państw tzw. „nowych demokracji” sformułowali oni tezę 
o istnieniu politycznego cyklu koniunkturalnego wywoływanego manipulacjami 
w zakresie polityki fiskalnej. Zauważyli, iż w latach wyborczych, zarówno w jednych, 
jak i drugich państwach wzrastał deficyt budżetowy w relacji do PKB w porównaniu 
do lat, w których wybory nie miały miejsca. Państwa tzw. „nowej demokracji” 
charakteryzowały się istnieniem silniejszej cykliczności, niż kraje o dojrzałych 
systemach demokratycznych. Cykl polityczny w państwach „nowej demokracji” był 
wywoływany poprzez wzrost wydatków budżetowych w okresie przedwyborczym oraz 
jednoczesny spadek przychodów budżetu, podczas gdy w państwach o dojrzałych 
systemach demokratycznych spadek przychodów budżetowych w okresie wzrostu 

salda transferów socjalnych nie był zauważalny.27 
 Interesującym odkryciem jest fakt, iż wraz ze wzrostem liczby okresów 
wyborczych w państwach „nowych demokracji” maleją możliwości uzyskiwania przez 

                                                      
26 A. Brender, A. Drazen, Political Budget Cycles in New versus Established Democracies, 
“Journal of Monetary Economics” 2005, vol. 52. 
27 Ibidem 
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polityków pożądanych rezultatów. Z tego powodu polityczny cykl koniunkturalny 
stanowi większe zagrożenie w państwach o nieugruntowanych tradycjach 
demokratycznych, niż w państwach o dojrzałej demokracji. Wyniki badań wskazują, iż 
z czasem wyborcy się uczą na swoich błędach, poznają zasady funkcjonowania 
systemu wyborczego oraz zbierają lepsze dane na temat polityków, ich motywacji oraz 

polityki gospodarczej.28 
 Stabilizacja fiskalna w państwach Grupy Wyszehradzkiej wydaje się kluczowym 
elementem obecnie prowadzonej polityki makroekonomicznej. Jest ona znacznie 
trudniejsza od stabilizacji monetarnej, która w Polsce, w Czechach i na Słowacji 
została w dużej mierze osiągnięta. W przypadku próby konsolidacji finansów 
publicznych należy wziąć pod uwagę nie tylko oportunistyczne motywy sprawujących 
władzę polityków, ale także orientację partii rządzącej, sposób tworzenia rządu (jedna 
partia/koalicja), jak również problem społecznej akceptacji kosztów działań 
stabilizacyjnych. 
 Alesina i Perotti wskazują na dwa istotne czynniki, jako potencjalne źródła 
deficytów budżetowych, mianowicie sposób tworzenia rządu (koalicja/jedna partia) 

oraz procedury tworzenia budżetu państwa.29 Roubini i Sachs rozważają z kolei takie 
czynniki, jak brak określenia maksymalnego pułapu transferów socjalnych w PKB, 
brak odpowiednich instytucji stojących na straży finansów publicznych, polityczną 

słabość rządu oraz wpływ na politykę fiskalną polityki kursu walutowego.30 Persson 
i Tebellini zwracają z kolei uwagę na różnice dotyczące politycznego cyklu 
koniunkturalnego w zależności od tego, czy w danym państwie występuje 
parlamentarny, czy prezydencki system sprawowania rządów oraz czy ordynacja 
wyborcza jest proporcjonalna, czy większościowa. Zdaniem badaczy te różnice są 
szczególnie zauważalne w państwach „nowej demokracji”, a więc także w krajach 
inicjatywy wyszehradzkiej, gdzie polityczny cykl koniunkturalny jest szczególnie 
widoczny w przypadku proporcjonalnej ordynacji wyborczej w wyniku której 

dochodzi do zawierania powyborczych koalicji.31  
 Alesina i Perotti dokonali klasyfikacji modeli politycznego cyklu koniunkturalnego 
w podziale na modele oparte na iluzji fiskalnej, gdzie poziom zadłużenia odgrywa 

                                                      
28 A. Praščević, Specifics of Political…, op. cit., s. 9 
29 A. Alesina, R. Perotti, The Political Economy of Budget Deficits, IMF Staff Papers, 1995. 
30 N. Roubini, J. Sachs, Government Spending and Budget Deficits in the Industrial Countries, 
“Economic Policy” 1989, no. 8. 
31 T. Persson, G.Tabellini, The Economic Effect of Constitutions: What do the Data Say?, MIT 
Press, Cambridge 2003. 
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znaczącą rolę, modele redystrybucji międzypokoleniowej, modele konfliktu celów, 

modele geograficznie rozproszonych interesów oraz modele instytucji budżetowych.32 
 Modele iluzji fiskalnej zakładają, że oportunistycznie motywowana polityka 
fiskalna prowadzi do wykorzystania deficytu budżetowego celem zwiększenia szans 
partii rządzących na zwycięstwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych. 
W ramach tego procesu wyborcy nie rozumieją przyszłych skutków obecnych decyzji 
i dokonują przeszacowania przyszłej użyteczności biorąc pod uwagę bieżący wzrost 
wydatków budżetowych. Niedoszacowują z kolei przyszłe obciążenia podatkowe. 
Z tego powodu politycy nie są karani przez wyborców za oportunistycznie 
motywowane wywoływanie wzrostu deficytu budżetowego. Wydaje się, że te modele 
bardzo dobrze sprawdzają się w krajach inicjatywy wyszehradzkiej, szczególnie 
w pierwszym okresie po transformacji. 
 Modele politycznego cyklu koniunkturalnego, w których zadłużenie jest 
kluczowym elementem łączą bieżącą politykę budżetową z przyszłymi rządami. 
Fiskalna manipulacja dokonywana przez obecny rząd może być wykorzystana celem 
wpływu na politykę fiskalną przyszłych rządów nawet wtedy, gdy mają one inną 
koncepcję/ideologię sprawowania władzy. Jeśli przykładowo władzę sprawują 
politycy, którzy preferują redukcję transferów socjalnych oraz jednocześnie zdają oni 
sobie sprawę z tego, że przyszły rząd zwiększy transfery socjalne, wtedy mogą 
zmniejszyć obciążenia podatkowe powodując wzrost deficytu budżetowego do takiego 
poziomu, że nowy rząd zostanie zmuszony do porzucenia pomysłu zwiększenia 
wydatków socjalnych. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w ramach tego 
podejścia wpływ na wyższy deficyt ma znaczna polaryzacja partii politycznych oraz 
wysoki stopień politycznej niepewności, charakterystyczny do dnia dzisiejszego dla 
krajów Grupy Wyszehradzkiej. 
 Modele redystrybucji międzypokoleniowej obciążeń podatkowych i długu 
publicznego przyjmują założenie, że obecne pokolenie posiada przewagę w zakresie 
wyboru instrumentów polityki fiskalnej, ponieważ bieżący wzrost wydatków może 
sfinansować transferem obciążeń podatkowych na przyszłe pokolenia, które będą 
zmuszone zaakceptować wyższe podatki i niższe wydatki w przyszłości. W ten sposób 
obecny rząd znajduje się w znacznie bardziej uprzywilejowanej pozycji, niż przyszli 
wyborcy. Wydaje się, że w ten nurt wpisują się decyzje podjęte na Węgrzech przez 

                                                      
32 A. Alesina, R. Perotti, Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries, 
“Economic Policy” 1995,  no. 21. 
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rząd V. Orbána oraz w Polsce przez D. Tuska dotyczące m.in. przejęcia przez państwo 

aktywów gromadzonych przez fundusze emerytalne.33 
 Dla państw Grupy Wyszehradzkiej istotne wydają się także modele konfliktu 
celów, które wskazują na problem braku zgody politycznych koalicjantów na 

dokonanie konsolidacji finansów publicznych w wybranym obszarze.34 Modele te 
dokonują analizy przyczyn dla których po zaistnieniu wewnętrznego szoku fiskalnego, 
procesy stabilizacyjne są wdrażane z opóźnieniem. Alesina i Drazen wskazują, iż takie 
decyzje są zawsze bolesne i wymagają zgody dwu lub większej liczby partii 
tworzących koalicję. Biorąc jednak pod uwagę ich różną polityczną motywację oraz 
zróżnicowane preferencje w zakresie polityki budżetowej, każda partia oczekuje cięć w 
innym segmencie, co powoduje opóźnienie z wdrożeniem reform do czasu, aż jedna 
z nich  nie ustąpi. Problem nie dotyczy samej redukcji deficytu, ile wskazania grup 
społecznych, które będą musiały ponieść z tego tytułu koszty. Z tego powodu rząd 
tworzony przez jedną partię wydaje się być w większym zakresie zdolnym do 
implementacji programów konsolidacji fiskalnej, niż przeważające w państwach Grupy 
Wyszehradzkiej rządy koalicyjne. 
 

Zakończenie  

 W państwach Grupy Wyszehradzkiej z wyjątkiem Czech można zaobserwować 
statystycznie istotną zależność pomiędzy zmiennymi politycznymi a wielkością 
strukturalnego salda finansów publicznych. Można zauważyć, że deficyty 
poszczególnych państw inicjatywy wyszehradzkiej wykazują zależność w odniesieniu 
do innych zmiennych politycznych, co oznacza, że pomimo bliskości geograficznej, 
każde z badanych  państw charakteryzuje inny system polityczny. Co więcej, 
porównując wyniki estymacji dla wybranych państw można dojść do wniosku, że 
nawet w przypadku istnienia zależności deficytu strukturalnego od tych samych 
zmiennych politycznych, ta zależność może mieć odwrotny kierunek. Przeprowadzone 
badania wskazują, że w przypadku państw Grupy Wyszehradzkiej cykl polityczny 
może przyczyniać się do zadłużenia gospodarek. W przypadku Węgier oprócz 
politycznego cyklu koniunkturalnego wywoływanego polityką fiskalną można wskazać 
argumenty potwierdzające występowanie również manipulacji instrumentami polityki 

                                                      
33 Pensions Funds and the Crisis – National Policy Actions, Pensions Europe, June 2013. 
źródło: http://www.efrp.org/LinkClick.aspx?fileticket=LLWv4MT1tDI%3D&tabid=1402 
34 A. Alesina, A. Drazen, Why Are Stabilizations Delayed?,” American Economic Review” 
1991, vol. 81, no. 5.  
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pieniężnej. Może to świadczyć o niskim stopniu niezależności węgierskiego banku 
centralnego. 
 Jedną z istotnych przyczyn ryzyka występowania cyklu politycznego w krajach 
inicjatywy wyszehradzkiej jest brak wśród wyborców wystarczającej wiedzy na temat 
demokratycznych procesów politycznych. Z tego powodu wyborcy wydają się na 
obecnym etapie jeszcze niezdolni do wychwycenia manipulacji i ukarania sprawców.  
Istotną rolę celem zmiany tego stanu mogą odgrywać media, dokonując bieżącej 
obserwacji i nagłaśniając próby manipulacji, choć całkowita bezstronność 
i apolityczność mediów często również budzi wątpliwości. 
 Polityka gospodarcza państw inicjatywy wyszehradzkiej przypomina grę pomiędzy 
politykami a wyborcami, w ramach której politycy starają się zaoferować to, czego 
wyborcy oczekują. Jeśli wyborcy poznają prawdziwe motywy polityków, które 
determinują ich zachowanie, znajdą się w lepszej pozycji wyjściowej. Istotna jest 
również obecność jasnych i przejrzystych reguł prowadzenia polityki gospodarczej 
oraz instytucji stojących na straży tych zasad.  
 Należy stwierdzić, że obecność Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji w strukturach 
Unii Europejskiej jest jednym z bardzo ważnych czynników utrudniających kreację 
politycznego cyklu koniunkturalnego w tych państwach. Perspektywa członkostwa 
w UE wymusiła implementację szeregu reform oraz wprowadziła znaczne 
ograniczenia w zakresie swobody zadłużania gospodarek. Niemniej jednak, jak 
pokazują dane empiryczne państwa Grupy Wyszehradzkiej są nadal narażone na 
występowanie tego zjawiska. 
  Wynika to z podstawowych zasad demokracji prowadzących w rezultacie 
do obecności po jednej stronie w większości oportunistycznie motywowanych 
polityków, z drugiej strony naiwnych wyborców, gdzie zarówno jedni, jak i drudzy są 
zainteresowani odnoszeniem przede wszystkim bieżących korzyści. 
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5. Dylematy kształtowania polityki bud żetowej i systemu 
emerytalnego w Polsce oraz innych krajach UE  

 
Streszczenie 

 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wystąpił pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku, okazał się bardzo destrukcyjny dla finansów publicznych wielu 
krajów UE. Stanęły one wobec wielkiego wyzwania rozwojowego, jakim jest 
uzdrowienie finansów publicznych, a w szczególności naprawa systemu emerytalnego. 
W warunkach słabej kondycji finansów publicznych w Polsce – na początku drugiej 
dekady XXI wieku – przystąpiono do demontażu kapitałowej części nowego systemu 
emerytalnego. Z perspektywy minionych lat widać, że reforma emerytalna okazała się 
nieudanym eksperymentem, który podważył zaufanie obywateli zarówno do państwa, 
jak i dużej części klasy politycznej w Polsce. Nie przyczyniła się ona do wzmocnienia 
fundamentów ustrojowych i nie sprzyjała przyspieszeniu rozwoju gospodarczego 
i społecznego Polski. 

Słowa kluczowe: polityka budżetowa, system emerytalny, Polska, Unia Europejska 
 

Dilemmas of Budgetary Policy and Shaping Pension Sy stem in 
Poland and Other EU Countries 
Abstract 

 The global financial and economic crisis which occurred at the end of the first 
decade of the 21st century had a harmful impact on the level of public finance 
sustainability in many EU countries. They faced with the prospect of having to reform 
public finances, especially pension system. Because of the low level of public finance 
sustainability in Poland it was necessary to dismantle the capital part of the new 
pension system at the beginning of the second decade of the 21st century. Looking 
back on the past years it is clear that pension reform was a failed experiment which 
undermined trust in the state and many Polish politicians. The pension reform did not 
strengthen fundamentals of the Polish economy and did not stimulate economic and 
social development in Poland. 

Keywords: budgetary policy, pension system, Poland, European Union 
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Wprowadzenie 

 Na początku drugiej dekady XXI wieku Polska stanęła wobec poważnych 
dylematów związanych z kształtowaniem ładu gospodarczego i społecznego. Wiązały 
się one w szczególności z niskim tempem wzrostu gospodarczego, trudną sytuacją 
finansów publicznych, depresją urodzeniową oraz destrukcją systemu emerytalnego. 
W szczególności dylematy te dotyczyły kształtowania polityki budżetowej i systemu 
emerytalnego. 
 Problemy gospodarcze i społeczne Polski należy postrzegać w szerszym kontekście. 
Będąc członkiem Unii Europejskiej (UE), Polska doświadczyła bowiem podobnych 
trudności, jakie przeżywały inne kraje należące do tego ugrupowania integracyjnego. 
Wiele z nich również boleśnie odczuwało osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, 
pogorszenie się sytuacji finansów publicznych, starzenie się społeczeństwa oraz 
narastającą destabilizację systemu emerytalnego. 
 Jednakże warto zauważyć, że na tle innych krajów UE sytuacja, w jakiej znalazła 
się Polska, była specyficzna. Polska zbliżyła się bowiem do limitu zadłużenia 
określonego w Konstytucji RP z 1997 roku. W art. 216 ust. 5 Konstytucji napisano, że: 
„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, 
w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego 
produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego 
brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa”. 
 Wobec braku większości, umożliwiającej zmianę Konstytucji RP, rządząca koalicja 
PO–PSL znalazła się w bardzo niekomfortowej sytuacji. Jeżeli nie można było zmienić 
samej Konstytucji, to należało podjąć inne działania i nie dopuścić do tego, żeby dług 
publiczny przekroczył 60% PKB. Politycy nie mogli dłużej zwlekać, ale musieli 
dokonać strategicznych wyborów o zasadniczym znaczeniu dla perspektyw 
rozwojowych Polski. Warto przeanalizować ich dylematy w świetle współczesnej 
teorii ekonomii oraz doświadczeń innych krajów UE. Trzeba ustalić, czy działania 
polityków w zakresie kształtowania polityki budżetowej i systemu emerytalnego, 
podejmowane na początku drugiej dekady XXI wieku, przyczyniły się do wzmocnienia 
fundamentów ustrojowych i sprzyjały przyspieszeniu rozwoju gospodarczego 
i społecznego Polski, czy też miały odwrotne skutki. 
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1. Globalny kryzys finansowy i gospodarczy a sytuac ja finansów 
publicznych w Polsce oraz innych krajach UE 

 Globalny kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
XXI wieku, miał duży wpływ na aktywność gospodarczą wielu krajów. W szczególnie 
trudnej sytuacji znalazły się państwa Unii Europejskiej. 
 Przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego tempo wzrostu realnego PKB 
w Unii Europejskiej (UE) było dosyć wysokie. Wyniosło ono 3,4% w 2006 roku 
i 3,2% w 2007 roku. Jednakże w 2008 roku tempo wzrostu realnego PKB zmniejszyło 
się do 0,4%, a w 2009 roku realny PKB w UE spadł o 4,5%. W latach 2010–2011 
obserwowano wzrost realnego PKB w UE. W 2010 roku tempo wzrostu realnego PKB 
wyniosło 2%, a w 2011 roku 1,6%. Jednakże w 2012 roku realny PKB w UE 
zmniejszył się o 0,4%. W 2013 roku realny PKB w UE zwiększył się zaledwie 
o 0,1%1. 
 Oprócz trudności z powrotem na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego bardzo 
niebezpiecznymi zjawiskami w niektórych krajach UE były znaczne deficyty 
budżetowe i wysoki poziom długu publicznego w relacji do PKB. Wskazywały one na 
strukturalne słabości UE, do których można zaliczyć zanik odpowiedzialności 
finansowej niektórych państw oraz niewystarczającą konkurencyjność ich gospodarek 
narodowych2. 
 W tym kontekście trzeba widzieć sytuację gospodarczą Polski. Jeszcze w latach 
2006–2007 tempo wzrostu realnego PKB w Polsce było wysokie. Wyniosło ono 6,2% 
w 2006 roku i 6,8% w 2007 roku. Jednakże w kolejnych latach obserwowano wyraźnie 
niższe tempo wzrostu realnego PKB. Wyniosło ono: 5,1% w 2008 roku, 1,6% w 2009 
roku, 3,9% w 2010 roku, 4,5% w 2011 roku, 2,0% w 2012 roku i 1,6% w 2013 roku3. 
 Chociaż polska gospodarka okazała się dosyć odporna na zjawiska kryzysowe w 
porównaniu z innymi państwami UE, to jednak nie potrafiła powrócić na ścieżkę 

                                                      
1 Dane Eurostatu dotyczące UE składającej się z 28 państw. Eurostat, Real GDP growth rate – 
volume, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod
e=tec00115 (data dostępu: 31.05.2014). 
2 T. Przybyciński, Dylematy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, w: Polityka 
gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały 
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 92, SGH, Warszawa 2013, s. 243. 
3 Eurostat, Real GDP growth rate – volume, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod
e=tec00115 (data dostępu: 31.05.2014). 
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szybkiego i trwałego wzrostu. Na tle liderów wzrostu w skali globalnej jej osiągnięcia 
prezentowały się skromnie. 
 Spowolnienie wzrostu gospodarczego obnażyło słabość finansów publicznych 
w Polsce. Nie był to jednak nowy problem polityki gospodarczej. Charakterystyczną 
cechą polityki budżetowej w Polsce było bowiem od wielu lat utrzymywanie 
permanentnego deficytu budżetowego oraz wysokiego zadłużenia. 
 Deficyt budżetowy, rozumiany jako deficyt całego sektora finansów publicznych, 
obejmujący deficyt sektora instytucji rządowych oraz samorządowych, wynosił 
w Polsce: 3,6% PKB w 2006 roku, 1,9% PKB w 2007 roku, 3,7% PKB w 2008 roku, 
7,4% PKB w 2009 roku, 7,9% PKB w 2010 roku, 5,0% PKB w 2011 roku, 3,9% 
w 2012 roku oraz 4,3% w 2013 roku4. 
 Warto zauważyć, że w 2009 roku Rada Ecofin, tworzona przez ministrów państw 
UE do spraw finansów i gospodarki, stwierdziła występowanie w Polsce nadmiernego 
deficytu oraz zaleciła jego zlikwidowanie najpóźniej w 2012 roku. Jednakże cel ten nie 
został osiągnięty5. 
 Tymczasem polski dług publiczny wzrósł z 45% PKB w 2007 roku do prawie 55% 
PKB w 2011 roku6. Według metodologii UE dług publiczny Polski osiągnął w 2013 
roku 57,1% PKB7. Według metodologii krajowej ukształtował się on poniżej 
55% PKB8. 
 W ten sposób Polska zbliżyła się do limitu zadłużenia określonego w art. 216 ust. 5 
Konstytucji RP z 1997 roku. Jednocześnie pole manewru polityki budżetowej uległo 
znacznemu zawężeniu. Zapis konstytucyjny zakazuje bowiem zaciągać pożyczek lub 
udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług 
publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. W tej sytuacji 
kontynuacja strategii zadłużania kraju mogłaby się wiązać ze złamaniem 
obowiązującego prawa oraz pociągnięciem do odpowiedzialności osób, które 
dopuściłyby się tego czynu. 

                                                      
4 Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Warszawa, kwiecień 2012, s. 21; Program 
konwergencji. Aktualizacja 2013, Warszawa, kwiecień 2013, s. 5; Rada Ministrów, Wieloletni 
Plan Finansowy Państwa na lata 2014–2017, Warszawa, kwiecień 2014, s. 35. 
5 Program konwergencji. Aktualizacja 2013, op.cit., s. 4–5. 
6 Trzęsienie kapitalizmu, „Polityka” 2012, nr 1 (wydanie specjalne), s. 65. 
7 Rada Ministrów, Wieloletni Plan…, op.cit., s. 41. 
8 Polski dług publiczny w 2013 roku poniżej 55% PKB, 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-dlug-publiczny-w-2013-roku-ponizej-55-PKB-
3026952.html (data dostępu: 29.05.2014). 
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 Tradycyjnie pojmowana polityka budżetowa powinna utrzymywać ciężar fiskalny 
na takim poziomie, który zapewnia osiągnięcie odpowiedniego tempa wzrostu 
gospodarczego. Oprócz tego zasadniczego celu jej zadaniem jest również 
pozyskiwanie wystarczających środków do realizacji zadań państwa9. 
 Teoria ekonomii tradycyjnie podkreślała konieczność odpowiedzialnego 
prowadzenia polityki budżetowej. Jej twórcy zdawali sobie bowiem sprawę ze skutków 
rozluźnienia dyscypliny finansowej państwa. Stąd też wynikał postulat zrównoważenia 
wpływów i wydatków budżetowych w długim okresie. 
 Chociaż ekonomiści krytykowali deficyt budżetowy i jego rezultat, czyli dług 
publiczny, to jednak państwa zadłużały się, a dług publiczny często osiągał bardzo 
wysokie rozmiary. Jednakże dług publiczny powstawał w sytuacjach nadzwyczajnych, 
na przykład w czasie wojen, kiedy znacznie wzrastały wydatki publiczne, albo 
w okresach takich katastrof, jak powodzie czy zarazy, kiedy gwałtownie spadały 
wpływy podatkowe. W normalnych warunkach starano się utrzymać równowagę 
między wydatkami publicznymi a dochodami z podatków. Z kolei wzrost gospodarczy 
sprawiał, że udział długu w rosnącym PKB stopniowo się zmniejszał10. 
 Powszechnie zdawano sobie sprawę ze skutków utraty kontroli nad finansami 
państwa. W tym kontekście warto zauważyć, że kłopoty finansowe monarchii były 
bardzo ważną przyczyną wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która dokonała się 
w latach 1789–1799. Wprawdzie doprowadziła ona do wyzwolenia z feudalnych 
ograniczeń, ale przyczyniła się również do rozprężenia i rozkładu. Właśnie dlatego 
Wielka Rewolucja Francuska nie okazała się odpowiednim środkiem do rozwiązania 
alarmującej sprawy braku pieniędzy w skarbie państwa. Finanse Francji udało się 
uporządkować dopiero w okresie dyktatury Napoleona11. 
 Jednakże we współczesnej myśli ekonomicznej tradycyjne stanowisko w kwestii 
utrzymywania dyscypliny finansowej państwa bywało ostro krytykowane. 
Doświadczenia Wielkiego Kryzysu z przełomu lat 20. i 30. XX wieku przyczyniły się 
bowiem do rewolucji w myśleniu ekonomicznym. Opinia publiczna została wówczas 
przekonana, że kapitalizm jest systemem niestabilnym, któremu zagrażają poważne 
kryzysy. 

                                                      
9 K. Lutkowski, Możliwości i ograniczenia instrumentów makrofinansowych w strategii wzrostu 
gospodarczego, „Bank i Kredyt” 1993, nr 5–6; K. Lutkowski, Cele, zasady i generalne 
uwarunkowania polityki pieniężnej w procesie transformacji, „Bank i Kredyt” 1993, nr 11. 
10 P. Ciżkowicz, A. Rzońca, Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost 
gospodarki, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 10, s. 1–2. 
11 J. Bainville, Dzieje Francji, Wyd. Antyk – Marcin Dybowski, Komorów 2010, s. 226–381. 
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 Praca J.M. Keynesa, zatytułowana Ogólna teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza, 
którą opublikowano w 1936 roku, doprowadziła do powstania nowej szkoły myśli 
ekonomicznej, zwanej keynesizmem12. Ekonomia keynesowska podkreśla konieczność 
interwencji państwa w gospodarkę rynkową. Szczególne znaczenie przywiązuje do 
oddziaływania na gospodarkę poprzez wpływanie na zagregowany popyt. 
 Przedstawiciele ekonomii keynesowskiej wskazują na konieczność odrzucenia 
tradycyjnej koncepcji budżetu zrównoważonego. Wiąże się to z postulatem aktywnego 
oddziaływania państwa na koniunkturę gospodarczą13. 
 W ujęciu keynesowskim polityka budżetowa powinna elastycznie reagować na 
zmiany sytuacji gospodarczej. W przypadku recesji, kiedy maleją wpływy i rosną 
wydatki budżetowe, działania służące równoważeniu budżetu państwa, takie jak 
podwyższenie podatków i obniżenie wydatków publicznych, mogłyby doprowadzić do 
pogłębienia recesji, co pogorszyłoby i tak trudną sytuację gospodarczą. Właśnie 
dlatego postuluje się tolerowanie deficytu budżetowego, a nawet jego świadome 
zwiększenie. Twierdzi się, że rezultatem tych działań będzie nie tylko wzrost 
zagregowanego popytu, ale również pobudzenie zagregowanej podaży dzięki 
uruchomieniu rezerw zdolności produkcyjnych14. 
 Poprawa aktywności gospodarczej i zwiększenie wpływów podatkowych powinny 
doprowadzić w długim okresie nie tylko do redukcji deficytu budżetowego, ale nawet 
do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Problem deficytu budżetowego zostałby zatem 
rozwiązany dzięki wejściu na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego15. 
 Ekonomia keynesowska zdobyła dominującą pozycję w myśli ekonomicznej 
w latach 40. XX wieku i utrzymała ją do lat 60. XX wieku. Jej zalecenia odpowiadały 
zwolennikom państwa dobrobytu, idei sprawiedliwości społecznej oraz walki 
z bezrobociem. Właśnie dlatego ekonomia keynesowska stała się teoretyczną podstawą 
polityki gospodarczej w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Polityka gospodarcza, 
czerpiąca inspirację z ekonomii keynesowskiej, skupiała się głównie na mnożeniu 
interwencji państwa w gospodarkę rynkową, zwiększaniu wydatków budżetowych 
i podnoszeniu podatków. 
 W tym kontekście formułowany jest zarzut, że: „Keynes stworzył być może 
lekarstwo na depresję, ale jego teoria przyczyniła się jednocześnie do powstania 

                                                      
12 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985. 
13 Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikli ński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, 
s. 122–123. 
14 Ibid., s. 123–124. 
15 Ibid. 
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atmosfery sprzyjającej wszechobecnej interwencji państwa, programów socjalnych 
oraz nieograniczonej wiary w możliwości dużego rządu. Teorie Keynesa zachęcały do 
nieograniczonej konsumpcji, finansowania poprzez zadłużanie państwa i progresywne 
opodatkowanie – w przeciwieństwie do oszczędzania, zrównoważonego budżetu 
i niskich podatków. Krytycy widzieli w teoriach Keynesa bezpośredni atak na 
tradycyjne wartości ekonomiczne i najpoważniejszy od czasów Marksa atak na zasady 
wolności gospodarczej”16. 
 Dopóki zakres ingerencji państwa w życie gospodarcze był niewielki, polityka 
budżetowa koncentrowała się przede wszystkim na zapewnianiu bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego oraz ochronie praw własności. Jednakże zwiększanie 
roli państwa i podejmowanie nowych działań doprowadziło do znacznego wzrostu 
zarówno wydatków, jak i wpływów budżetowych17. 
 Rozrost funkcji państwa miał głębokie i trwałe konsekwencje. Jedną z nich było 
wzięcie przez państwo finansowej odpowiedzialności za różne obszary życia. 
Dotyczyło to między innymi funkcjonowania systemu emerytalnego, ale również 
służby zdrowia i edukacji. 
 W tej sytuacji nie dziwią statystyki, które pokazują rosnący trend wydatków 
publicznych. Jeszcze w 1870 roku przeciętny poziom wydatków publicznych wynosił 
tylko 8% PKB. W 1920 roku osiągnął on już 15% PKB. Późniejszy dynamiczny 
wzrost wydatków publicznych sprawił, że w 1980 roku stanowiły one 43% PKB, 
a w 1994 roku 47% PKB18. 
 Można powiedzieć, że w krajach wysoko rozwiniętych po II wojnie światowej 
stopniowo ukształtował się model „wielkiego państwa” albo inaczej „państwa 
dobrobytu”, w efekcie czego powstał kapitalizm opiekuńczy. Dotyczyło to zarówno 
Europy, jak i USA oraz Japonii. Jego cechą charakterystyczną była wielka skala 
aktywności i bardzo duże koszty funkcjonowania państwa. Dotyczyło to 
w szczególności niezwykle hojnego systemu zabezpieczenia społecznego. Dopóki 
bowiem systemy ubezpieczeń społecznych były skromne, wymagały one 
umiarkowanego finansowania i nie stanowiły dużego obciążenia dla finansów 
publicznych. Nie były również zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego. Jednakże 
wydatki związane z finansowaniem systemu zabezpieczenia społecznego znacznie 

                                                      
16 M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli , Fijorr 
Publishing Company, Warszawa 2012, s. 437–438. 
17 L. Patrzałek, Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, WN PWN, 
Warszawa 2006, s. 380. 
18 Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikli ński, op.cit., s. 135. 
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zwiększono. W rezultacie osiągnęły one ponad 20–25% PKB w Europie Zachodniej, 
16% PKB w USA i 19% PKB w Japonii. Był to świadomy wybór modelu społecznego, 
dokonany głównie przez partie socjaldemokratyczne oraz wyborców, którzy je 
popierali. W modelu forsowanym przez socjaldemokratów państwo miało zapewnić 
stabilność społeczną poprzez znaczną redystrybucję dochodów i wysokie standardy 
zabezpieczenia społecznego. W rezultacie łączne wydatki państw UE osiągnęły 
w 2011 roku przeciętnie 50% ich PKB. W USA i Japonii wskaźnik ten wynosił 
ok. 41%. Tymczasem w krajach rozwijających się sięgał zazwyczaj tylko 20–
30% PKB19. 
 Chociaż zdarzały się okresy znacznych korekt polityki gospodarczej i społecznej, 
w których dążono do liberalizacji i deregulacji oraz zmniejszenia wydatków 
publicznych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, to jednak państwo 
w dalszym ciągu odgrywało bardzo dużą rolę w życiu gospodarczym i społecznym. 
Charakterystycznym przykładem takiej korekty była polityka prezydenta USA 
R. Reagana w latach 80. XX wieku. Jej celem było mocne pobudzenie aktywności 
gospodarczej poprzez eliminację przepisów utrudniających prowadzenie działalności 
gospodarczej i blokujących rozwój konkurencji, a także zmniejszenie obciążeń 
podatkowych i ograniczenie polityki socjalnej. Działaniom tym towarzyszył jednak 
silny wzrost wydatków na zbrojenia, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu 
deficytu budżetowego i długu publicznego20. 
 Chociaż w latach 80. i 90. XX wieku w myśli ekonomicznej dokonała się 
kontrrewolucja o neoliberalnym charakterze i wyraźnie zmienił się kierunek polityki 
gospodarczej wielu państw, w tym między innymi USA i Wielkiej Brytanii oraz 
krajów postsocjalistycznych, to jednak ograniczenie wydatków publicznych 
i doprowadzenie do zrównoważenia budżetu państwa okazało się wyjątkowo trudnym 
zadaniem. Znacznie łatwiej udawało się bowiem w praktyce zmniejszać obciążenia 
podatkowe i parapodatkowe oraz wprowadzać przepisy sprzyjające prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Nie zawsze działania te podejmowano, mając na względzie 
stan finansów publicznych. Właśnie dlatego mogły się one przyczyniać do pogłębienia 
nierównowagi finansów publicznych. 
 Tymczasem cięcia wydatków – realizowane czasami w bardzo nieudolny sposób – 
wywoływały zazwyczaj mniejszy lub większy sprzeciw tych grup społecznych, które 

                                                      
19 W.M. Orłowski, Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, 
Warszawa 2011, s. 144–152. 
20 F. Karsten, K. Beckman, Mity i grzechy demokracji, Fijorr Publishing Company, 
Warszawa 2012, s. 66. 
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były nimi zagrożone. Wykorzystywały to opozycyjne partie polityczne w trakcie 
kampanii wyborczych. W skrajnym przypadku taki rozwój wydarzeń prowadził do 
blokowania reform oraz znacznego zmniejszenia poparcia społecznego dla rządzących 
i utraty przez nich władzy. Z tego powodu gruntowną naprawę finansów publicznych 
odkładano nierzadko na później. 
 W wielu krajach deficyty budżetowe stały się po prostu trwałym zjawiskiem. 
Często nie zależały one koniunktury gospodarczej i charakteru realizowanej polityki 
budżetowej21. Patrząc z tego punktu widzenia, sytuacja finansów publicznych w Polsce 
nie była wyjątkowa, ale raczej typowa. 
 Zastanawiając się nad przyczynami rosnących wydatków publicznych, część 
ekonomistów, w tym zwłaszcza przedstawiciele szkoły austriackiej oraz ekonomicznej 
teorii polityki, którą określa się również jako teorię wyboru publicznego (public 
choice), nową ekonomię polityczną lub nową ekonomię instytucjonalną, wskazywała 
na proces konkurencji politycznej i walkę o głosy wyborców. Już na początku XX 
wieku zauważono bowiem, że parlament, który dawniej był strażnikiem oszczędności, 
stał się jej wrogiem. Partie polityczne uważają za swój obowiązek pożądać rozmaitych 
korzyści dla swoich członków albo dla swoich wyborców, przy czym odbywa się to na 
koszt publiczny22. 
 Znajdując się pod silną presją, politycy są gotowi obiecywać i przyznawać ulgi 
finansowe różnym grupom nacisku lub elektoratu. Takie postępowanie powoduje 
dotkliwą dziurę w budżecie państwa. Wprawdzie oprócz zwiększania wydatków 
podnosi się również podatki, ale następuje to z opóźnieniem, a ponadto osłabia 
aktywność gospodarczą. Rosnące obciążenie podatkowe prywatnej przedsiębiorczości 
prowadzi do uwiądu kapitalistycznej dynamiki gospodarczej. Ogólnie można 
powiedzieć, że wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego oraz komercjalizacja 
politycznej konkurencji partyjnej miały w wielu krajach destrukcyjny wpływ na 
finanse publiczne23. 
 Problem Polski oraz innych krajów demokratycznych polega na tym, że zarówno 
w okresach dobrej, jak i złej koniunktury politycy wydają nie swoje pieniądze, ale 
pieniądze podatników. Dlatego nie czują się za nie zbytnio odpowiedzialni. Dla wielu 
z nich bardzo ważnym celem jest po prostu reelekcja. Aby ten cel osiągnąć, formułują 
różne obietnice, które zazwyczaj wiążą się ze zwiększeniem wydatków lub 

                                                      
21 Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikli ński, op.cit., s. 125–126. 
22 A. Glapiński, Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha 
Aloisa Schumpetera, SGH, Warszawa 2003, s. 203–211. 
23 Ibid. 
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zmniejszeniem wpływów budżetowych. Oprócz tego zajmują się załatwianiem 
rozmaitych interesów dla siebie i ludzi, których reprezentują. Dlatego ewentualna 
przegrana w wyborach parlamentarnych nie musi być dla nich finansową katastrofą, 
ale znakomitą okazją do kontynuowania kariery zawodowej. Po przejściu do innej 
pracy, na przykład w sektorze prywatnym, mogą zarabiać znacznie więcej dzięki 
nawiązanym wcześniej znajomościom i wyświadczonym przysługom24. 
 Tymczasem wielu ludzi ślepo wierzy w państwo i demokrację. Zakładają oni, że 
państwo stoi na straży interesu publicznego, a politycy nie kierują się własnymi 
interesami. Ludzie ci widzą korzyści wynikające z istnienia państwa, ale nie zwracają 
uwagi na koszty i wydatki, jakie się z tym wiążą. Nie dostrzegają, że wiele rządów 
demokratycznych nie potrafi kontrolować swoich wydatków. Właśnie dlatego muszą 
się zapożyczać25. 
 Rezultatem strukturalnych deficytów budżetowych było niebezpieczne zjawisko 
„kumulacji” długu publicznego. Problemy ze spłatą zaciągniętych pożyczek zmuszały 
bowiem wiele państw do zaciągania nowych kredytów i groziły wybuchem kryzysu 
zadłużeniowego26. 
 Jak widać, państwa, które skupiały się na wydawaniu pieniędzy, stymulowały 
konsumpcję na kredyt. Zamiast koncentrować uwagę na tworzeniu oszczędności 
i przekształcaniu ich w inwestycje, zadłużano narody i wywoływano kryzysy 
zadłużeniowe. Przy okazji dezinformowano opinię publiczną, obwiniając za katastrofę 
gospodarczą wolny rynek27. 
 Właśnie w tym kontekście zaczęto podnosić kwestię dopuszczalności deficytu 
budżetowego i długu publicznego. Chodziło o stworzenie skutecznych zabezpieczeń 
przed psuciem i destabilizacją finansów publicznych. 
 Twórcy Unii Gospodarczej i Walutowej byli świadomi zagrożeń wynikających 
z istnienia strukturalnych deficytów budżetowych i „kumulacji” długu publicznego. 
Dlatego chcieli im przeciwdziałać. Nie jest zatem przypadkiem, że warunkiem 
przyjęcia euro i uzyskania pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej jest 
spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej, które zostały określone w traktacie 
z Maastricht. Należą do nich kryteria konwergencji fiskalnej i monetarnej. 
 Twórcom Unii Gospodarczej i Walutowej wydawało się, że osiągnięcie kryteriów 
konwergencji fiskalnej będzie sprzyjać zapewnieniu stabilności finansów publicznych 

                                                      
24 F. Karsten, K. Beckman, Mity…, op.cit., s. 10–11 oraz 13–26. 
25 Ibid., s. 38 oraz 40–43. 
26 Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikli ński, op.cit., s. 134. 
27 F. Karsten, K. Beckman, Mity…, op.cit., s. 30–32. 
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nie tylko w momencie tworzenia strefy euro, ale również później. Ustalono zatem, że 
wielkość deficytu budżetowego nie powinna przekraczać 3% PKB, a długu 
publicznego – 60% PKB28. W tym przypadku przez deficyt budżetowy rozumie się 
deficyt uwzględniający saldo budżetu centralnego, budżety władz regionalnych 
i lokalnych oraz system ubezpieczeń społecznych29. 
 Tymczasem doświadczenia, zebrane dotychczas w trakcie funkcjonowania Unii 
Gospodarczej i Walutowej, nie napawają optymizmem. Wiele krajów europejskich bez 
większych kłopotów spełniło wymagania, a następnie zostało członkami Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Jednakże później doświadczały one nierzadko rozluźnienia 
dyscypliny fiskalnej. Dlatego ramy wyznaczone przez kryteria konwergencji fiskalnej 
w wielu przypadkach po prostu przekraczano. Nie towarzyszyły temu dotkliwe 
sankcje, co jeszcze bardziej rozzuchwalało nieodpowiedzialnych polityków. 
 Okazało się, że formalne zabezpieczenia, mające chronić finanse publiczne przed 
psuciem i postępującym rozkładem, były w praktyce w długim okresie nieskuteczne. 
Właśnie dlatego pojawiły się prognozy o charakterze ostrzegawczym, wskazujące na 
zwiększające się niebezpieczeństwo bankructwa zachodnich demokracji30. 
 Lata 2004–2008 określano w UE, a zwłaszcza w strefie euro, jako „erę taniego 
pieniądza”. Niskie koszty pozyskiwania środków finansowych zachęcały wówczas do 
zadłużania się zarówno podmioty prywatne, jak i rządy państw. W UE średnia realna 
długoterminowa stopa procentowa była niższa niż 1%. W republikach bałtyckich oraz 
krajach bałkańskich stopy te były ujemne. Sytuacja zmieniła się dramatycznie pod 
wpływem wybuchu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Nagły wzrost 
awersji do ryzyka doprowadził bowiem do znacznego wzrostu stóp procentowych31. 
 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wystąpił pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku, odsłonił i zaostrzył problem nierównowagi finansów publicznych 
w wielu krajach UE. Nasiliło się bowiem zagrożenie spiralą zadłużenia i ryzyko 
niewypłacalności. Istnieje liczna grupa państw, w których pogorszenie nominalnego 

                                                      
28 H. Bąk, Problemy wprowadzenia złotego do mechanizmu kursowego ERM II, w: Gospodarka 
Polski w Unii Europejskiej w latach 2004–2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, 
G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007, s. 114. 
29 L. Oręziak, Pakt Stabilności i Wzrostu – zasady i praktyka funkcjonowania, w: Gospodarka 
Polski..., op.cit., s. 70; T. Przybyciński, Dylematy kształtowania społecznej gospodarki 
rynkowej w Polsce, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J. Stacewicz, 
„Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 83, SGH, Warszawa 2010, 
s. 290. 
30 J. Attali, Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010. 
31 P. Gajewski, Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, 
„Gospodarka Narodowa” 2011, nr 10, s. 27. 
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salda budżetowego było spowodowane nie tylko działaniem automatycznych 
stabilizatorów koniunktury. Głównym czynnikiem okazało się pogorszenie salda 
strukturalnego, co wynikało z podejmowania dyskrecjonalnych działań 
amortyzujących spadek popytu32. 
 Jednakże w niektórych krajach unijnych do znacznego pogłębienia nierównowagi 
finansów publicznych przyczyniły się koszty pomocy sektorowi bankowemu. 
Szczególnie duże problemy miała tutaj Irlandia, w której w 2010 roku koszty te 
osiągnęły ponad 25% PKB (ok. 46 mld EUR)33. 
 Załamanie finansowe i gospodarcze, które wystąpiło pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku, stanowiło wyzwanie zarówno dla polityki gospodarczej, jak i teorii 
ekonomii. Dlatego warto zauważyć, że globalny kryzys finansowy i gospodarczy 
przyczynił się w perspektywie teoretycznej do renesansu ekonomii keynesowskiej. 
Zjawisko to nie było przypadkowe. Keynesowska interpretacja depresji oferowała nie 
tylko dosyć optymistyczną diagnozę tej choroby, ale również proponowała atrakcyjne 
lekarstwo w postaci deficytu budżetowego i masowych wydatków państwa. Właśnie 
dlatego w polityce gospodarczej wielu krajów powrócono do realizowania zaleceń 
keynesizmu. To właśnie ekonomia keynesowska na pierwszym miejscu stawiała walkę 
z bezrobociem, a kwestię obarczania potomnych ciężarami finansowymi po prostu 
bagatelizowała. 
 Gdyby realizowano klasyczne zalecenia teorii ekonomii i powracano do równowagi 
gospodarczej poprzez obniżanie cen i płac oraz oczyszczanie gospodarki ze słabych 
przedsiębiorstw, doprowadziłoby to w krótkim czasie do licznych bankructw oraz 
znacznego wzrostu bezrobocia. Również polityka zrównoważonych finansów 
publicznych, prowadzona w warunkach kryzysowych, byłaby dla wielu polityków 
bardzo niebezpieczna. Narażałaby ich bowiem na zarzut braku troski o zwykłych 
obywateli, zagrożonych bezrobociem. Dlatego zwiększanie nierównowagi finansów 
publicznych można byłoby traktować w krótkim okresie jako wybór mniejszego zła. 
Z drugiej strony kontynuowanie takiej polityki w perspektywie długoterminowej 
stwarzało wyjątkowo trudną sytuację dla finansów publicznych, zwiększając 
niebezpieczeństwo wybuchu kryzysu zadłużeniowego. 
 Warto zauważyć, że średni dług publiczny w krajach OECD w 2008 roku wynosił 
80,9% PKB. Jednakże w 2012 roku osiągnął on 108,8% PKB. Tymczasem w latach 

                                                      
32 Ibid., s. 22–24. 
33 Ibid., s. 22. 
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2008–2012 średni dług publiczny w krajach UE zwiększył się z 62,2% PKB do 
86,8% PKB, a w krajach strefy euro z 70,2% PKB do 92,9% PKB34. 
 W tym kontekście trzeba również widzieć znaczny wzrost długu publicznego, do 
którego doszło w latach 2008–2011 w Grecji (ze 110% PKB do 157% PKB), Irlandii 
(z 44% PKB do 112% PKB), Portugalii (z 65% PKB do 102% PKB) oraz Hiszpanii 
(z 40% PKB do 68% PKB). Szybki przyrost długu publicznego nastąpił także 
w Wielkiej Brytanii oraz na Łotwie i Litwie35. 
 Spośród wymienionych krajów w najgorszej sytuacji znalazła się Grecja. Kraj ten 
stanął w 2010 roku przed perspektywą bankructwa, ponieważ nie był w stanie spłacić 
swoim wierzycielom prawie 300 mld EUR. Pojawiło się wówczas niebezpieczeństwo 
przekształcenia kryzysu zadłużeniowego Grecji w kryzys zadłużenia większej liczby 
państw w strefie euro, co miałoby prawdopodobnie bardzo negatywne skutki dla całej 
Unii Gospodarczej i Walutowej. W tej wyjątkowo trudnej sytuacji konieczna okazała 
się pomoc zarówno Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), jak i państw 
członkowskich strefy euro. Dzięki niej Grecja uniknęła scenariusza niekontrolowanego 
bankructwa. Ponadto udało się zapewnić stabilność strefy euro, która – w przypadku 
niekontrolowanego bankructwa Grecji i wyzwolonej przez to reakcji łańcuchowej – 
mogła być poważnie zagrożona36. 
 Groźba wybuchu kryzysu zadłużeniowego jest symptomem słabości państwa, 
niskiej jakości polityki gospodarczej i społecznej, nieodpowiedzialności polityków 
oraz braku społecznego konsensusu w kwestiach, które mają zasadnicze znaczenie dla 
losów kraju i pomyślności jego obywateli. W przypadku krajów członkowskich Unii 
Gospodarczej i Walutowej taka sytuacja prowadzi do destrukcji fundamentów, na 
których opiera się cała jej konstrukcja. 
 Wybuch kryzysu zadłużeniowego zależy od wielu czynników. Chodzi tutaj o takie 
kwestie, jak: zaufanie pożyczkobiorców i ich oczekiwania, wiarygodność określonych 
państw, tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, demografia, 
wielkość oszczędności, sytuacja finansów publicznych itp. Bardzo niebezpieczna 
sytuacja powstaje wówczas, kiedy obsługa zadłużenia pochłania 50% przychodów 
fiskalnych państwa. W takiej sytuacji nieuchronne staje się bowiem masowe 
ograniczanie wydatków przez państwo37. 

                                                      
34 P. Ptak, Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe, „Gospodarka 
Narodowa” 2014, nr 2, s. 26. 
35 P. Gajewski, Nierównowaga…, op.cit., s. 25. 
36 M. Magierowski, Europejski Lehman Brothers?, „Rzeczpospolita”, 4.05.2010. 
37 J. Attali, Zachód..., op.cit., s. 24. 
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 W tym kontekście szczególne znaczenie ma jakość prowadzonej polityki 
gospodarczej i społecznej, a zwłaszcza polityki budżetowej38. Nie jest zatem 
przypadkiem, że ekonomia jest często postrzegana jako nauka ściśle związana 
z polityką. Nazywa się ją wówczas ekonomią polityczną. 
 W Polsce – podobnie jak wcześniej w Grecji – dostęp do funduszy unijnych był 
wielką szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Wiązało się z tym jednak 
również duże niebezpieczeństwo. Niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych 
prowadzi bowiem do wzrostu deficytu budżetowego i długu publicznego, a więc może 
spotęgować problemy w obszarze finansów publicznych. 
 Dzięki przystąpieniu do UE w dniu 1 maja 2004 roku Polska uzyskała dostęp do 
funduszy unijnych, w tym znacznych środków przeznaczonych dla państw i regionów 
w ramach europejskiej polityki spójności. Miało to duże konsekwencje dla polityki 
budżetowej. 
 W latach 2004–2006 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnictwa – Sekcji Orientacji, Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa 
oraz Funduszu Spójności Polska otrzymała 12,8 mld EUR w cenach stałych z 2004 
roku39. 
 Tymczasem w latach 2007–2013 alokacja w ramach europejskiej polityki spójności, 
obejmującej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny i Fundusz Spójności, wyniosła 59,5 mld EUR w cenach stałych z 2004 
roku. Ponadto Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego otrzymała odpowiednio 11,8 mld 
EUR oraz 0,7 mld EUR w cenach z 2004 roku40. 
 Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych stanowiło niewątpliwie wielką 
szansę na dynamizację wzrostu gospodarczego w Polsce. Jednakże absorpcja funduszy 
unijnych wymagała pewnego zaangażowania ze strony budżetu państwa i samorządów, 
które współfinansowały różne projekty41. 
 W tej sytuacji pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych skutkowało 
zwiększaniem wydatków oraz wzrostem deficytu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Nie jest zatem przypadkiem, że polska polityka budżetowa 

                                                      
38 M. Lubiński, Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego. Próba oceny, „Gospodarka 
Narodowa” 2010, nr 9. 
39 J. Szlachta, Wyzwania przed europejską polityką spójności, w: Polityka gospodarcza 
w poszukiwaniu nowego paradygmatu, op.cit., s. 221–222. 
40 Ibid., s. 222. 
41 Program konwergencji. Aktualizacja 2011, Warszawa, kwiecień 2011, s. 15. 
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w ostatnich latach polegała przede wszystkim na świadomym zadłużaniu kraju. Trudne 
decyzje o naprawie finansów publicznych odkładano na później. 
 Gdyby dzięki funduszom unijnym polska weszła na ścieżkę szybkiego i trwałego 
wzrostu gospodarczego, problem strukturalnego deficytu budżetowego i rosnącego 
długu publicznego zostałby rozwiązany. Tak się jednak nie stało. 
 W tym kontekście wskazywano, że w procesie wdrażania europejskiej polityki 
spójności dominowały ilościowe parametry oceny. Dlatego obserwowano silną presję 
na jakiekolwiek – byle skuteczne oraz zgodne z regulacjami i obowiązującymi 
procedurami – zagospodarowanie wszystkich potencjalnie dostępnych środków. Z tego 
powodu wypychano z programów operacyjnych trudniejsze przedsięwzięcia i projekty, 
które nie gwarantowały szybkiego zagospodarowania środków europejskich i znacznie 
zwiększały poziom ryzyka. Ponadto w Polsce utworzono krajową rezerwę wykonania, 
przy czym dostęp do jej środków uzależniono od ilości zagospodarowanych pieniędzy 
otrzymanych z UE. W rezultacie uruchomiono prymitywny wyścig, szczególnie 
widoczny na poziomie wojewódzkim, który zmierzał do szybkiego, a niekoniecznie 
efektywnego, wydawania pieniędzy. Sprzyjał on finansowaniu prostych wydatków 
konsumpcyjnych, a ograniczał zakres złożonych przedsięwzięć strukturalnych o 
charakterze rozwojowym42. 
 
2. Sytuacja finansów publicznych a zmiany demografi czne i kształt 

systemu emerytalnego w Polsce oraz innych krajach U E 

 Coraz poważniejszym problemem wielu państw europejskich, w tym również 
Polski, są niekorzystne skutki starzenia się społeczeństwa. Ujawniają się one ze 
szczególną siłą w obszarze finansów publicznych. To właśnie finanse publiczne 
znajdują się bowiem pod rosnącą presją wydatków związanych z procesem starzenia 
się społeczeństwa. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że największe obciążenia 
będą generowały wydatki na emerytury, ochronę zdrowia oraz opiekę długookresową. 
W przypadku wydatków na emerytury uwzględniono zarówno zmiany demograficzne, 
jak i kształt europejskich systemów emerytalnych. Wiele z nich opiera się na zasadzie 
pay-as-you-go, która będzie silnie obciążająca dla budżetów43. 
 W literaturze przedmiotu można się spotkać z twierdzeniem, że systemy 
emerytalne, które opierają się na zasadzie pay-as-you-go, wykorzystują schemat 
piramidy finansowej, opracowany w latach 20. XX wieku w USA przez Ch. Ponziego. 

                                                      
42 J. Szlachta, Wyzwania…, op.cit., s. 223–224. 
43 Ibid., s. 25–26. 
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Wypłata emerytur jest w nich dokonywana z gromadzonych na bieżąco składek44. Nie 
jest więc tak, że składki emerytalne są opłacane, a następnie inwestowane, dzięki 
czemu wypłata emerytur następowałaby z pomnożonych środków. 
 Chociaż zwolennicy systemów emerytalnych, opartych na zasadzie pay-as-you-go, 
odwołują się często do tzw. solidarności pokoleń jako racji uzasadniającej ich 
funkcjonowanie, to jednak z rzeczywistą solidarnością, rozumianą jako miłość 
społeczna, systemy te mają niewiele wspólnego. Dzięki takim systemom emerytalnym 
następuje bowiem zwyczajna redystrybucja środków. Dokonuje jej państwo, przy 
czym w wielu przypadkach robi to po prostu według uznaniowych kryteriów45. 
 Dopóki społeczeństwa były młode, wielu ludzi nie dostrzegało słabości systemów 
emerytalnych, opartych na zasadzie pay-as-you-go. Sytuacja zmieniła się pod koniec 
XX wieku, ponieważ w wielu krajach obserwowano wówczas proces starzenia się 
społeczeństw. Piramidy demograficzne przekształciły się w demograficzne sarkofagi. 
W rezultacie doszło do zachwiania proporcji między liczbą osób pracujących, która 
wyraźnie zmalała, a liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, która znacznie się 
zwiększyła. Wskutek wzrostu udziału emerytów w całej populacji rozbudowane 
repartycyjne systemy emerytalne stały się bardzo kosztowne. Tymczasem rosnące 
wydatki na publiczne emerytury przyczyniały się do destabilizacji finansów 
publicznych. Ponadto stanowiły one zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. Wysokie 
obciążenia finansowe pracujących zmniejszały bowiem konkurencyjność 
przedsiębiorstw i całych gospodarek narodowych46. 
 Mechanizmy demograficzne, obserwowane w wielu krajach wysoko rozwiniętych, 
przyczyniają się do tego, że w systemach emerytalnych, opartych na zasadzie pay-as-

you-go, pojawiają się coraz większe deficyty. Państwo, które dąży do utrzymania 
wysokiej relacji emerytur do płac, musi zwiększać dopłaty do systemu emerytalnego, 
ponieważ składki w coraz mniejszym stopniu zapewniają środki na wypłaty emerytur. 
W tej sytuacji utrzymanie dotychczasowej formuły systemu emerytalnego staje się 
coraz trudniejsze, a nawet niemożliwe47. 
 Kiedy słabości systemów emerytalnych, opartych na zasadzie pay-as-you-go, 
ujawniają się w pełni, działania naprawcze stają się konieczne. Ich brak może bowiem 
prowadzić do wybuchu kryzysu zadłużeniowego. W takiej sytuacji państwa przestają 

                                                      
44 J. Poteraj, Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie 
efektywności inwestowania, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 235. 
45 T. Przybyciński, Dylematy kształtowania polityki…, op.cit., s. 253. 
46 J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wyd. AE, Poznań 2008, s. 112–114; 
T. Przybyciński, Dylematy kształtowania polityki…, op.cit., s. 254–255. 
47 W.M. Orłowski, Świat…, op.cit., s. 149. 
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gwarantować wysoką relację emerytury do płacy. Aby ratować finanse publiczne, 
można wtedy, na przykład, podnosić wiek emerytalny, podwyższać składkę emerytalną 
lub obniżać emerytury, modyfikując w ten sposób parametry repartycyjnego systemu 
emerytalnego. Alternatywą dla tych działań jest zmiana konstrukcji systemu 
emerytalnego48. 
 Warto zauważyć, że w Wielkiej Brytanii reformę systemu emerytalnego oraz 
deregulację sektora finansowego przeprowadzono już w 1986 roku. Zmieniono 
wówczas zasady naliczania emerytur oraz stworzono zachęty podatkowe do 
przechodzenia do prywatnych funduszy emerytalnych. Działania te stanowiły fragment 
głębokiej reorientacji polityki gospodarczej, inspirowanej ekonomią neoliberalną. 
Neoliberalna kontrrewolucja została przeprowadzona przez Partię Konserwatywną pod 
przywództwem M. Thatcher. Będąc w latach 1979–1990 premierem Wielkiej Brytanii, 
M. Thatcher doprowadziła do złamania potęgi związków zawodowych i demontażu 
brytyjskiego państwa dobrobytu. 
 Neoliberalna kontrrewolucja przyczyniła się do zmiany stanowiska wielu 
podmiotów zaangażowanych w kształtowanie polityki emerytalnej. W tym kontekście 
na szczególną uwagę zasługuje opracowanie zatytułowane Averting the Old Age Crisis. 

Policies to Protect the Old and Promote Growth, które w 1994 roku przedstawił Bank 
Światowy. Zaproponowano w nim stworzenie systemu emerytalnego złożonego z 
trzech filarów. Raport ten odegrał istotną rolę w propagowaniu prywatyzacji emerytur 
w Europie Środkowej i Wschodniej, Ameryce Łacińskiej oraz niektórych krajach Azji. 
Przez prywatyzację emerytur rozumie się tutaj zastąpienie dotychczasowego, 
repartycyjnego systemu emerytalnego, w którym składki emerytalne i podatki – 
pobierane od aktualnie pracujących – finansują bieżące emerytury, systemem, 
w którym składki pracowników przekazywane są do funduszy emerytalnych w celu 
zainwestowania na rynku finansowym49. 
 Myślą przewodnią omawianego opracowania było przeciwdziałanie skutkom 
postępującego starzenia się społeczeństwa dla systemu emerytalnego i finansów 
publicznych. Negatywne tendencje demograficzne mogłyby bowiem doprowadzić do 
tego, że coraz mniej liczne pokolenia ludzi aktywnych zawodowo musiałyby 
utrzymywać coraz liczniejszą grupę emerytów. Konsekwencją takiego rozwoju 
wydarzeń byłyby coraz większe napięcia w repartycyjnych systemach emerytalnych 
oraz ich niewydolność, a w ostateczności nawet załamanie finansów publicznych. 

                                                      
48 Ibid., s. 120 oraz 149–152. 
49 L. Oręziak, OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka 
i Prasa, Warszawa 2014, s. 74; J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 19 oraz 237. 
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Właśnie dlatego postulowanym rozwiązaniem było przejście do systemu emerytalnego 
opartego na trzech filarach. Nie chodziło zatem o modyfikację dotychczasowego 
systemu repartycyjnego, czyli zmianę jego parametrów (cech lub elementów), ale 
o zmianę strukturalną, czyli zmianę paradygmatu50. 
 Pierwszy filar miałby repartycyjny charakter, przy czym formuła (zasada) 
zdefiniowanego świadczenia, obowiązująca w starym systemie do określania poziomu 
należnej emerytury, zostałaby zastąpiona formułą (zasadą) zdefiniowanej składki. 
Formuła o zdefiniowanym świadczeniu jest zresztą w dalszym ciągu stosowana 
w większości krajów UE, które nie przeprowadziły reformy strukturalnej systemu 
emerytalnego, zaproponowanej przez Bank Światowy. Była również stosowana 
w Polsce do 1 stycznia 1999 roku51. 
 Drugi filar miałby obowiązkowy i kapitałowy charakter. Zostałby również oparty 
na zasadzie zdefiniowanej składki. Składki emerytalne, pobierane od miesięcznych 
wynagrodzeń pracowników, byłyby przekazywane do funduszy emerytalnych, 
zarządzanych przez prywatne podmioty finansowe, a następnie inwestowane na rynku 
kapitałowym, co przyspieszyłoby jego rozwój, a ponadto stymulowałoby wzrost 
gospodarczy52. 
 Trzeci filar o dobrowolnym charakterze stanowiłby uzupełnienie dwóch filarów 
obowiązkowych. Tworzyłyby go oszczędności gromadzone na przyszłe emerytury 
przez zainteresowane jednostki53. 
 Propozycja Banku Światowego była zachętą do zmiany konstrukcji systemu 
emerytalnego w skali globalnej. Spotkała się ona ze zróżnicowaną recepcją. Na 
przykład, kraje ówczesnej UE wykazywały wobec niej dużą podejrzliwość. Jednakże 
w Niemczech w 2001 roku przeprowadzono istotną zmianę w systemie emerytalnym. 
Polegała ona na redukcji świadczeń wynikających z filara repartycyjnego oraz 
stworzeniu dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności na prywatnych kontach 
emerytalnych. W wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do 
UE w 2004 roku oraz w 2007 roku, przeprowadzono głębokie reformy systemu 
emerytalnego. Polegały one między innymi na zastosowaniu zasady zdefiniowanej 
składki w zreformowanym filarze pierwszym oraz na utworzeniu obowiązkowego 
filara drugiego. Z kolei w USA prywatyzację emerytur forsowały miejscowe podmioty 
finansowe, ale nie udało się jej zrealizować. Poważną przeszkodą okazał się sprzeciw 

                                                      
50 L. Oręziak, OFE…, op.cit., s. 74–75. 
51 Ibid., s. 75. 
52 Ibid., s. 75–76. 
53 Ibid., s. 76. 
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osób otrzymujących emerytury z systemu państwowego. Pojawiły się obawy dotyczące 
drastycznego zmniejszenia poziomu emerytur oraz ryzyka związanego z rynkiem 
finansowym. Duży niepokój budziła również perspektywa zwiększenia deficytu 
budżetowego i długu publicznego. W tej sytuacji najbardziej skłonne do prywatyzacji 
emerytur okazały się kraje uzależnione od pomocy Banku Światowego oraz MFW54. 
 Z analiz dotyczących stanu systemów emerytalnych w 193 krajach świata w 2011 
roku, które przeprowadził Bank Światowy, wynika, że w 151 z nich istniał 
obowiązkowy filar repartycyjny, przy czym w niemal wszystkich krajach tzw. starej 
Unii (UE-15) stosowano w nim zasadę zdefiniowanego świadczenia. W 81 krajach 
istniał specyficzny dodatkowy filar, który zapewniał emerytury o charakterze 
socjalnym. Były one zazwyczaj niskie, ale zabezpieczały minimum środków 
egzystencji. W 32 krajach istniał drugi obowiązkowy filar kapitałowy systemu 
emerytalnego55. 
 Krytycy propozycji stworzenia systemu emerytalnego złożonego z trzech filarów, 
którą przedstawił Bank Światowy, wskazywali na jej rynkową (neoliberalną) ideologię 
oraz związane z tym interesy podmiotów sektora finansowego. Zgodnie z tą 
interpretacją, Bank Światowy oraz MFW stały się po prostu rzecznikami i narzędziami 
wpływowych grup gospodarczych i politycznych, zainteresowanych prywatyzacją 
systemów emerytalnych. Podmioty finansowe z krajów wysoko rozwiniętych miały 
bowiem interes w promowaniu prywatyzacji emerytur. Dzięki niej powstawało 
przecież nowe źródło ich dochodów. Chodziło tutaj przede wszystkim o opłaty 
i prowizje, pobierane od uczestników filara kapitałowego. Konserwatywne grupy 
polityczne były zazwyczaj wrogo nastawione do dotychczasowego, repartycyjnego 
systemu emerytalnego i eksponowały wyższość emerytur prywatnych, opartych na 
efektach inwestowania składek emerytalnych. Dlatego z zadowoleniem przyjęły 
propozycję Banku Światowego. Chociaż w neoliberalnej ideologii aktywność państwa 
powinna zostać znacznie ograniczona, to jednak w przypadku reformy systemu 
emerytalnego opowiedziano się za ustanowieniem przymusu przekazywania składek 
do zarządzania firmom prywatnym56. 
 W tym kontekście reformy systemów emerytalnych można również postrzegać jako 
fragment procesu globalizacji. Obecny kształt globalizacji wynika bowiem 
z rozprzestrzenienia neoliberalnych tendencji w polityce gospodarczej. Współczesna 
globalizacja wiąże się ściśle z liberalizacją i deregulacją gospodarki, w tym zwłaszcza 

                                                      
54 Ibid., s. 76–77, 110 oraz 113–137. 
55 Ibid., s. 109–111. 
56 Ibid., s. 28 oraz 77–82. 
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sektora finansowego. Zarówno Bank Światowy, jak i MFW wspierały proces 
globalizacji, a w szczególności liberalizację przepływu kapitału w skali 
międzynarodowej. Najważniejszymi beneficjentami tej liberalizacji były firmy z USA 
i Wielkiej Brytanii, które zdominowały globalny rynek finansowy57. 
 W art. 67 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 roku stwierdzono, że: „Obywatel ma prawo 
do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę 
lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy 
zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. Oznacza to, że zabezpieczenie 
emerytalne należy do konstytucyjnych obowiązków państwa. Podobnie jak w wielu 
innych państwach UE, w Polsce wydatki na zabezpieczenie emerytalne stanowią jedną 
z największych pozycji wydatków sektora publicznego58. 
 Jeżeli chodzi o konstrukcję systemu emerytalnego w Polsce, to na początku 
1999 roku przeszedł on głębokie zmiany. Ograniczono wówczas zakres 
funkcjonowania dotychczasowego repartycyjnego systemu emerytalnego 
o zdefiniowanym świadczeniu, który istniał w okresie PRL, a na początku lat 90. XX 
wieku uległ finansowej destabilizacji. Destabilizacja ta była spowodowana 
pojawieniem się wysokiego bezrobocia oraz spadkiem wpływów do systemu 
emerytalnego, a także wzrostem liczby emerytów. Dodatkowym czynnikiem, który 
skłaniał do reform, były niekorzystne uwarunkowania demograficzne i konieczność 
zmniejszenia bardzo wysokich wydatków emerytalno-rentowych. Nowy system 
emerytalny składał się trzech filarów, przy czym zarówno w pierwszym filarze 
o charakterze obowiązkowym oraz repartycyjnym, jak i w drugim filarze o charakterze 
obowiązkowym oraz kapitałowym zastosowano zasadę zdefiniowanej składki. 
W okresie przejściowym miały funkcjonować równolegle oba systemy emerytalne: 
stary i nowy. 
 Reformie emerytalnej z 1999 roku towarzyszyła silna kampania medialna, 
prowadzona zarówno przez rząd, jak i podmioty prywatne. W jej trakcie Polacy byli 
intensywnie przekonywani, że emerytura z nowego systemu emerytalnego wystarczy 
na godziwą egzystencję po zakończeniu aktywności zawodowej. Dla wielu z nich 
miały to być nawet coroczne wakacje pod palmami59. 

                                                      
57 Ibid., s. 44. 
58 Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 
2013, s. 7. 
59 M. Dygas, Podrasowany III filar,  
http://biznes.onet.pl/podrasowany-iii-filar,18493,5611478,3790557,252,1,news-detal  (data 
dostępu: 7.05.2014). 
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 W tej sytuacji sporym zaskoczeniem dla dużej części polskiego społeczeństwa był 
demontaż kapitałowej części systemu emerytalnego. Został on rozpoczęty w 2011 roku 
i oficjalnie stanowił fragment działań podejmowanych przez rządzącą koalicję PO–
PSL w celu naprawy finansów publicznych. 
 Od 1 maja 2011 roku składkę, przekazywaną przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS) do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zmniejszono z 7,3% 
do 2,3% podstawy składki emerytalnej. Dzięki obniżeniu składek przekazywanych do 
OFE miała nastąpić poprawa salda sektora instytucji rządowych i samorządowych 
o ok. 0,6% PKB w 2011 roku i kolejne 0,5% PKB, czyli razem 1,1% PKB, w 2012 
roku. Po uwzględnieniu dodatkowych oszczędności z tytułu obniżenia kosztów obsługi 
długu saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych miało się poprawić 
w latach 2011–2012 odpowiednio o 0,7% PKB i 1,2% PKB60. 
 Jednakże z punktu widzenia rządu zmniejszenie składki przekazywanej do OFE  
było działaniem dalece niewystarczającym. Utworzenie i funkcjonowanie drugiego 
obowiązkowego filara kapitałowego systemu emerytalnego spowodowało bowiem 
konieczność finansowania dodatkowych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. 
Wynikały one z ubytku składki emerytalnej przekazywanej do OFE od początku 
reformy emerytalnej, czyli od 1999 roku, oraz wydatków na obsługę dodatkowego 
długu publicznego z tego tytułu. Szacowano, że całkowite zadłużenie Skarbu Państwa 
z tytułu finansowania dodatkowych potrzeb pożyczkowych, związanych 
z utworzeniem i funkcjonowaniem OFE, wynosiło 279,4 mld PLN według stanu na 
koniec 2012 roku. Stanowiło to 17,5% PKB. Dług z tytułu OFE stanowił ponad 30% 
całego długu publicznego61. 
 Właśnie dlatego przygotowano koncepcję dalszych zmian w systemie emerytalnym, 
które zakładały, że nastąpiłoby przeniesienie z OFE do ZUS części uprawnień 
emerytalnych ubezpieczonych, wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu 
Państwa. Chodziło tutaj o przekazanie aktywów w łącznej kwocie stanowiącej 51,5% 
wartości aktywów każdego OFE według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, 
zapisanie wynikających z przekazanych aktywów uprawnień emerytalnych 
ubezpieczonych na subkoncie prowadzonym w ZUS, a także umorzenie obligacji 
skarbowych przekazanych do ZUS. Efektem wprowadzenia takich zmian byłoby 

                                                      
60 Program konwergencji. Aktualizacja 2011, op.cit., s. 13. 
61 Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady z 
art. 126.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aneks 2 – Zmiany w systemie 
emerytalnym, s. 2, 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002171/zmiany+w+systemie+emerytalnym  
(data dostępu: 17.05.2014). 
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zarówno skokowe obniżenie długu publicznego, jak i znaczne zmniejszenie relacji 
długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB62. 
 Ustawa wprowadzająca zmiany w systemie emerytalnym została uchwalona przez 
Sejm w dniu 6 grudnia 2013 roku. Umożliwiła ona ubezpieczonym podjęcie decyzji – 
w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku – o tym, czy chcą, aby część ich składki 
emerytalnej trafiała w dalszym ciągu do OFE, czy też była kierowana na indywidualne 
subkonto w ZUS. W przypadku osoby, która decydowała się na odprowadzanie składki 
wyłącznie do ZUS, oznaczało to, że 12,22% jej wynagrodzenia było zapisywane na 
koncie w pierwszym filarze (ZUS), a 7,3% na subkoncie w ZUS. W przypadku osoby, 
która decydowała się na pozostanie w OFE, 12,22% jej wynagrodzenia trafiało do 
pierwszego filara (ZUS), 4,38% na subkonto w ZUS, a 2,92% do OFE63. 
 W związku z wejściem w życie nowych przepisów, w dniu 3 lutego 2014 roku OFE 
przekazały do ZUS 51,5% wartości aktywów w portfelach funduszy, czyli 153,2 mld 
PLN (ok. 9% PKB). Odpowiadało to wartości obligacji Skarbu Państwa oraz innych 
instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które posiadały OFE. 
W te papiery wartościowe OFE nie mogły już inwestować. OFE miały natomiast 
obowiązek inwestować w akcje. Transfer aktywów z OFE do ZUS umożliwił nabycie 
skarbowych papierów wartościowych przez Skarb Państwa, a następnie ich umorzenie. 
Umorzenie skarbowych papierów wartościowych oraz konsolidacja przejętych przez 
ZUS obligacji Krajowego Funduszu Drogowego sprawiły, że dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych obniżył się o 145,8 mld PLN (ok. 8,5% PKB)64. 
 W tym miejscu trzeba postawić pytanie o sens przeprowadzenia reformy 
emerytalnej w 1999 roku. Była ona wówczas przedstawiana jako jedna z czterech 
reform o charakterze ustrojowym, które miały przyczynić się do znacznej poprawy 
jakości funkcjonowania gospodarki i państwa. Tymczasem z perspektywy minionych 
lat widać, że okazała się jedynie nieudanym eksperymentem, który zdecydowano się 
przerwać. Taka polityka kształtowania systemu emerytalnego podważyła zaufanie 
obywateli zarówno do państwa, jak i dużej części klasy politycznej w Polsce. 
 Powstała kuriozalna sytuacja. Wielu polityków, popierających wprowadzenie 
w 1999 roku reformy emerytalnej, przekonywało obywateli w latach 90. XX wieku, iż 
była ona konieczna dla ratowania finansów publicznych i zapewnienia dostatniego 

                                                      
62 Ibid., s. 1–2. 
63 ZUS: o pozostaniu w OFE zdecydowało dotąd ponad 80 tys. osób, 
http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,ZUS-o-pozostaniu-w-OFE-zdecydowalo-dotad-ponad-80-
tys-osob,wid,16597379,wiadomosc.html?ticaid=112c5f (data dostępu: 23.05.2014). 
64 Ibid.; Rada Ministrów, Wieloletni…, op.cit., s. 42; M. Dygas, Podrasowany III filar, op.cit. 
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życia emerytom. Tymczasem w drugiej dekadzie XXI wieku ci sami ludzie 
zdecydowali się na demontaż reformy emerytalnej z 1999 roku, dezawuując przy 
okazji własne działania sprzed kilkunastu lat. Dla opinii publicznej stało się jasne, że 
jakość dużej części klasy politycznej w Polsce jest bardzo niska. 
 W tym momencie warto zapytać o odpowiedzialność polityków za stan gospodarki 
i państwa oraz dobrobyt obywateli. Decydując się na reformę systemu emerytalnego 
w 1999 roku, polscy politycy podjęli się bowiem realizacji projektu o charakterze 
strategicznym. Wykonanie tego zadania wymagało od nich zarówno systematyczności, 
jak i konsekwencji w działaniu. W pierwszej kolejności należało naprawić finanse 
publiczne i zapewnić dyscyplinę budżetową. W drugiej kolejności należało skutecznie 
przeciwstawić się naciskom wpływowych grup interesu, którym konstrukcja 
zreformowanego systemu emerytalnego po prostu nie odpowiadała. 
 Przede wszystkim chodziło o to, że reforma emerytalna z 1999 roku skutkowała 
przekazywaniem części składek emerytalnych do OFE, co w okresie przejściowym, 
czyli do wygaśnięcia zobowiązań wynikających z istnienia starego systemu 
emerytalnego, prowadziło do ubytku środków w ZUS. Skoro państwo miało 
zobowiązania dotyczące wypłacania emerytur w ramach starego systemu, to należało 
pozyskać dodatkowe środki finansowe i uzupełnić niedobór środków w ZUS, czyli 
pokryć lukę w finansowaniu emerytur. W praktyce można było osiągnąć ten cel 
poprzez: zwiększenie podatków i innych danin publicznych, zmniejszenie wydatków 
budżetowych, sprzedaż majątku publicznego lub zaciąganie przez państwo pożyczek65. 
 Jednakże możliwości podnoszenia podatków, redukowania wydatków publicznych i 
sprzedaży majątku publicznego były ograniczone. Kolejne koalicje rządowe niewiele 
w tym zakresie robiły. Tymczasem transfery do OFE były ważnym wydatkiem 
budżetowym. Państwo musiało zatem zaciągać dodatkowe pożyczki, co powodowało 
niebezpieczne narastanie długu publicznego66. 
 W dalszej perspektywie reforma emerytalna z 1999 roku miała zmniejszyć wydatki 
budżetowe i sprzyjać poprawie sytuacji finansów publicznych w Polsce. Jednakże 
w krótszym horyzoncie czasowym, czyli w okresie przejściowym związanym 
z wprowadzeniem filara kapitałowego, wywoływała ona odwrotne skutki. Szacowano, 
że filar repartycyjny w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce pozostanie 
deficytowy do lat 30. XXI wieku67. 

                                                      
65 L. Oręziak, OFE…, op.cit., s. 163–164 oraz 251–252. 
66 Ibid., s. 252–256. 
67 H. Kuzińska, Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej?, w: 
Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, red. J. Kleer, 
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 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wystąpił pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku, przyczynił się nie tylko do wyraźnego pogorszenia stanu finansów 
publicznych, ale również znacznie zmniejszył wartość aktywów zgromadzonych 
w filarze kapitałowym w różnych krajach. Z tego powodu nasiliła się krytyka ze strony 
przeciwników systemu emerytalnego opartego na własności prywatnej i indywidualnej 
odpowiedzialności. Głosili oni konieczność powrotu do systemu emerytalnego 
opartego na zasadzie solidarności międzypokoleniowej. Twierdzili, że trzeba 
zakończyć istnienie prywatnych funduszy emerytalnych, a następnie przywrócić 
repartycyjny system emerytalny, oparty o zasadę zdefiniowanego świadczenia. Daje on 
bowiem umiarkowane i godne emerytury ludziom, którzy nie są już w stanie pracować. 
 Polska nie była tutaj wyjątkiem. Kiedy w okresie przejściowym wpływ drugiego 
filara na finanse publiczne rzeczywiście okazał się destrukcyjny, to wówczas wielu 
polityków i ekonomistów doszło do wniosku, że źródłem poważnych problemów w 
obszarze finansów publicznych kraju były właśnie OFE. Dlatego dążyli oni do 
demontażu drugiego filara systemu emerytalnego. 
 W tym kontekście powoływano się niekiedy na przykład Węgier. Pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku kraj ten odczuł bowiem szczególnie boleśnie skutki 
globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Wobec znacznego pogorszenia 
stanu finansów publicznych, Węgry zdecydowały się na zmiany w systemie 
emerytalnym, w którym – podobnie jak w Polsce – istniał obowiązkowy filar 
kapitałowy. Zmiany te obejmowały: 
- stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego w latach 2014–2022, 
- wyeliminowanie trzynastej emerytury, 
- zmiany w systemie waloryzacji emerytur, 
- zamrożenie emerytury minimalnej, 
- przesunięcie waloryzacji emerytur z 2009 roku na 2010 rok, 
- ograniczenie możliwości przejścia na wcześniejsze emerytury68. 
 Jednakże wymienione zmiany w systemie emerytalnym na Węgrzech okazały się 
niewystarczające. Transfer składki emerytalnej do prywatnych funduszy emerytalnych 
uszczuplał bowiem znacząco środki dostępne w pierwszym filarze, które były 
przeznaczone na wypłatę bieżących emerytur. To skutkowało zwiększeniem deficytu 
budżetowego i długu publicznego Węgier. Właśnie dlatego zdecydowano się na 
kolejne zmiany w systemie emerytalnym, które stopniowo wprowadzano w życie 
w latach 2010–2012. Obejmowały one między innymi: 

                                                                                                                                             
A. Kondratowicz, CeDeWu i OLYMPUS Szkoła Wyższa, Warszawa 2007, s. 177. 
68 L. Oręziak, OFE…, op.cit., s. 164–165. 
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- zniesienie obowiązku przystąpienia do drugiego filara przez osoby rozpoczynające 
aktywność zawodową, 
- zawieszenie na 14 miesięcy przekazywania składek do funduszy emerytalnych 
i pozostawienie ich w tym okresie w państwowym systemie emerytalnym, 
- automatyczny transfer wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach członków 
funduszy emerytalnych do państwowego budżetu, a dokładnie do Funduszu Reformy 
Emerytalnej i Redukcji Długu, o ile członek funduszu nie złożył specjalnego 
oświadczenia, że chciał pozostać w funduszu69. 
 Efektem tych działań było bardzo duże osłabienie systemu prywatnych funduszy 
emerytalnych, które wprawdzie w dalszym ciągu istniały na Węgrzech, ale 
funkcjonowały na zasadzie dobrowolności. Jeszcze w 2010 roku do obowiązkowego 
filara kapitałowego należało 3,2 mln osób. W 2012 roku w dobrowolnym filarze było 
tylko 74 tys. osób. Do państwowego filara emerytalnego przekazano aktywa 
stanowiące 10% PKB, co spowodowało redukcję deficytu budżetowego i długu 
publicznego Węgier. Ponadto Węgry zdecydowały się na redukcję podatków dla klasy 
średniej70. 
 Likwidacja aktywów funduszy emerytalnych była przedsięwzięciem jednorazowym 
i w długim okresie nie zapewniała stabilności systemu emerytalnego na Węgrzech. 
Zwiększeniu stabilności systemu emerytalnego w tym kraju miały natomiast sprzyjać 
takie działania węgierskich władz, jak zwiększenie zatrudnienia i powstrzymanie 
procesu zmniejszania się liczby ludności. Właśnie w tym celu zmniejszono obciążenia 
podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw oraz zintensyfikowano politykę 
prorodzinną71. 
 Warto podkreślić, że Europejski Trybunał Praw Człowieka, który rozpatrywał 
złożone do niego skargi, uznał, że zmiany w węgierskim systemie emerytalnym nie 
naruszają praw członków funduszy emerytalnych, w tym praw do świadczenia 
emerytalnego. Trzeba bowiem zaznaczyć, że każdy, kto chciał, mógł pozostać 
w filarze kapitałowym72. 
 Przykład Węgier zachęcił do działania polskich polityków. Jednakże trzeba 
zauważyć, że w Polsce przyczyną poważnych problemów w obszarze finansów 
publicznych, w tym między innymi w systemie emerytalnym, było również uleganie 
wpływowym grupom interesu. Reforma systemu emerytalnego w Polsce miałaby 

                                                      
69 Ibid., s. 170–172. 
70 Ibid., s. 172–174. 
71 Ibid., s. 173–174. 
72 Ibid., s. 177. 
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większe szanse powodzenia, gdyby wpływowe grupy interesu nie zachowały starych 
przywilejów emerytalnych. Istniało również duże niebezpieczeństwo dekompozycji 
zreformowanego systemu emerytalnego w przypadku, gdyby wpływowe grupy 
interesu potrafiły wywalczyć nowe przywileje emerytalne. Wobec tego zadaniem 
polskich polityków powinno być neutralizowanie wpływowych grup interesu. 
Z perspektywy czasu wyraźnie widać, że nie sprostali temu wyzwaniu, ale stali się 
narzędziami wpływowych grup nacisku. 
 Osoby przygotowujące reformę systemu emerytalnego w Polsce deklarowały chęć 
stworzenia zbilansowanego systemu emerytalnego, zachęcającego do indywidualnej 
zapobiegliwości, który nie składałby obietnic bez pokrycia. Taki system emerytalny 
stymulowałby szybszy rozwój gospodarczy Polski. Właśnie dlatego zastosowano 
zasadę zdefiniowanej składki73. 
 Jednakże w praktyce okazało się, że reformatorzy nie zdecydowali się na 
stworzenie w Polsce w 1999 roku jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich 
grup społecznych. Niektórym grupom społecznym udało się zachować dotychczasowe 
przywileje emerytalne. Ponadto, już po wprowadzeniu zreformowanego systemu 
emerytalnego dokonywano różnych modyfikacji, przyznając nowe przywileje 
emerytalne. Przywileje dotyczyły: rolników, sędziów, funkcjonariuszy służb 
mundurowych oraz górników i prokuratorów. Negatywne konsekwencje finansowe 
starych i nowych przywilejów emerytalnych dla zreformowanego systemu 
emerytalnego i finansów publicznych były olbrzymie74. 
 Biorąc pod uwagę skalę przywilejów w systemie emerytalnym w Polsce, nie 
należało oczekiwać, że demontaż reformy emerytalnej z 1999 roku, zapewni stabilność 
finansową ZUS. Można się było raczej spodziewać generowania przez ZUS deficytów 
na dużą skalę. Musiałyby one zostać sfinansowane zwiększoną dotacją z budżetu 
państwa. 
 W tym kontekście nie dziwi, że dodatkowo w celu zwiększenia stabilności 
finansów publicznych i ograniczenia nadmiernego deficytu budżetowego zdecydowano 
się w Polsce na wydłużenie wieku emerytalnego. Stopniowe podwyższenie wieku 
emerytalnego dla kobiet (z 60 lat) i mężczyzn (z 65 lat) ma doprowadzić do 
osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat, przy czym dla kobiet nastąpi to w 2040 roku, 

                                                      
73 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997; 
M. Góra, Szansa ministra Jacka Rostowskiego, „Gazeta Wyborcza”, 15.02.2011; 
T. Przybyciński, Dylematy kształtowania polityki…, op.cit., s. 256. 
74 T. Przybyciński, Dylematy kształtowania polityki…, op.cit., s. 261–262. 
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a dla mężczyzn w 2020 roku. Odpowiednie przepisy weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2013 roku. Od tego czasu wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc75. 
 Warto zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny, analizując zaskarżone przepisy, 
uznał, iż podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne 
z Konstytucją. Państwo, które jest świadome złej kondycji systemu emerytalnego, ma 
bowiem nie tylko prawo, ale i powinność podjęcia środków naprawczych. 
Ustawodawca jako główny środek naprawczy przyjął wydłużenie wieku emerytalnego. 
Miał prawo tak uczynić. Decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego nie miała 
arbitralnego charakteru. Podjęto ją w sytuacji kryzysu systemu ubezpieczeń 
społecznych, wynikającego z wielu obiektywnych czynników76. 
 Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące emerytur 
częściowych, które dały prawo do emerytury w wysokości 50% kobietom od 62 lat 
i mężczyznom od 65 lat, są niekonstytucyjne. Naruszają bowiem równość wobec 
prawa. Dlatego muszą być przez ustawodawcę poprawione. Emerytura częściowa jest 
instytucją celową i odgrywa istotną rolę społeczną jako rozwiązanie przejściowe, 
chociaż ma liczne mankamenty77. 
 Przykład Polski pokazuje, że perspektywa wysokich emerytur dla zwykłych ludzi 
bardzo się oddaliła. Trzeba jednak dodać, że również inne kraje UE stanęły wobec 
podobnych dylematów. Dlatego w ostatnich latach świadczenia emerytalne obcinano 
między innymi w Grecji, Rumunii, Irlandii, Estonii i na Łotwie78. 
 
Zakończenie 

 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wystąpił pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku, odsłonił i zaostrzył problem nierównowagi finansów publicznych 
w wielu krajach UE. Nasiliło się bowiem zagrożenie spiralą zadłużenia i ryzyko 
niewypłacalności. 

                                                      
75 TK: podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia – konstytucyjne, 
http://biznes.onet.pl/tk-podwyzszenie-wieku-emerytalnego-do-67-roku-
zyci,18493,5635793,3790557,251,news-detal (data dostępu: 7.05.2014); Trybunał 
Konstytucyjny: Dłuższy wiek emerytalny jest zgodny z Konstytucją, 
http://finanse.wp.pl/kat,1033803,title,Trybunal-Konstytucyjny-Dluzszy-wiek-emerytalny-jest-
zgodny-z-Konstytucja,wid,16586919,wiadomosc.html (data dostępu: 24.05.2014). 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 R. Przasnyski, ZUS nie jest bezpieczną przystanią, http://biznes.onet.pl/zus-nie-jest-
bezpieczna-przystania,18533,5633718,1,news-detal (data dostępu: 7.05.2014). 
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 Spowolnienie wzrostu gospodarczego obnażyło również słabość finansów 
publicznych w Polsce. Nie był to jednak nowy problem polityki gospodarczej. 
Charakterystyczną cechą polityki budżetowej w Polsce było bowiem od wielu lat 
utrzymywanie permanentnego deficytu budżetowego oraz wysokiego zadłużenia. 
 Słabość polityki budżetowej w wielu krajach UE była pochodną świadomego 
wyboru modelu „wielkiego państwa” albo inaczej „państwa dobrobytu”, w efekcie 
czego po drugiej wojnie światowej ukształtował się kapitalizm opiekuńczy. Jego cechą 
charakterystyczną była wielka skala aktywności i bardzo duże koszty funkcjonowania 
państwa. Dotyczyło to w szczególności niezwykle hojnego systemu zabezpieczenia 
społecznego. 
 Również w Polsce przyczyną poważnych trudności budżetowych był niewydolny 
system emerytalny. Próbę jego zreformowania podjęto w 1999 roku. Jednakże okazała 
się ona zarówno niekonsekwentna, jak i nieudolna. W okresie przejściowym 
utworzenie obowiązkowego filara kapitałowego doprowadziło do znacznego 
zwiększenia deficytu budżetowego i długu publicznego, czemu nie potrafiono 
skutecznie przeciwdziałać. Poważny problem stanowiły przywileje emerytalne dla 
wybranych grup społecznych. 
 W warunkach słabej kondycji finansów publicznych w Polsce – na początku drugiej 
dekady XXI wieku – przystąpiono do demontażu kapitałowej części nowego systemu 
emerytalnego, podważając w ten sposób sens wprowadzania reformy emerytalnej 
w 1999 roku. Z perspektywy minionych lat widać, że reforma ta okazała się jedynie 
nieudanym eksperymentem, który zdecydowano się przerwać. Taka polityka 
kształtowania systemu emerytalnego podważyła zaufanie obywateli zarówno do 
państwa, jak i dużej części klasy politycznej w Polsce. Nie przyczyniła się ona do 
wzmocnienia fundamentów ustrojowych i nie sprzyjała przyspieszeniu rozwoju 
gospodarczego i społecznego Polski. 
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6. Zarządzanie środkami z funduszy UE – reguły i zasady kolejnych 
perspektyw finansowych UE. Praktyka multilevel governance 

 
Streszczenie 

 Kolejne perspektywy finansowe, w których Polska bierze udział jako największy 
beneficjent funduszy w historii Unii Europejskiej, oparte zostały na siedmioletnich 
okresach programowania. Podobieństwa i różnice miedzy tymi okresami wynikają ze 
zmian w założeniach strategicznych Wspólnoty, wyznaczania nowych celów 
rozwojowych, czy też wskazywania nowych problemów i barier rozwoju, którym, 
dzięki funduszom, UE zamierzała i zamierza sprostać. W niniejszym opracowaniu 
zaprezentowano główne zasady i reguły zarządzania finansowego zaprojektowane 
przez Komisję Europejską (KE) oraz władze krajowe dotyczące zasad m.in. 
kwalifikowalności wydatków, certyfikacji, wnioskowania o płatność, czy też 
wieloletniego gospodarowania finansowego. Szczególny nacisk został położony na 
prezentacji metod wieloletniego gospodarowania środkami w kraju beneficjencie oraz 
reguły przepływu środków między UE a krajem członkowskim w aspekcie 
praktycznego stosowania w UE metod multilevel governance. 

Słowa kluczowe: zarządzanie finansowe, fundusze UE, wielopoziomowe rządzenie 
(multilevel governance), perspektywy finansowe (programowe) UE. 
 

Management of EU funds - rules and principles of th e next financial 
perspectives of the EU. Practical implementation of  multilevel 
governance 
Abstract 

 The next financial perspectives, in which Poland participates as the biggest 
beneficiary of the funds in the history of the European Union, are based on the seven-
year programming periods. Similarities and differences between these periods due to 
changes in the strategic assumptions of the Community, set new development targets 
or indicate new problems and barriers to development, which, thanks to the funds, the 
EU intended and intends to meet. In this paper we present the main principles and rules 
of financial management developed by the European Commission (EC) and the 
national authorities on the rules include eligibility of expenditure, certification, 
requesting payment or multiannual financial management. Particular emphasis has 
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been placed on the presentation of the methods of management of multi-periods in 
country beneficiaries and cash flow rules between the EU and the country concerned in 
the context of practical application in the EU multilevel governance methods. 

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

 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) z dniem 1 maja 2004 roku 
umożliwiło uruchomienie absorpcji niespotykanej dotychczas skali środków w ramach 
Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Rybackiej i Morskiej UE. 
Dostępność funduszy w kolejnych perspektywach finansowych ograniczona została 
szczegółowymi zasadami i regułami. W założeniu umożliwiać one miały z jednej 
strony zapewnienie bezpieczeństwa przepływu środków publicznych i ograniczenie 
potencjalnych nieprawidłowości, zaś z drugiej wytworzyć mechanizmy samoregulacji 
gwarantujące skuteczność absorpcji, równocześnie  gwarantując skuteczność 
kofinansowania krajowego, jako jednej z podstawowych reguł finansowania 
z funduszy UE.  Trzy kolejne perspektywy finansowe oparte na siedmioletnich 

okresach programowania1 charakteryzuje modyfikowane podejście Komisji 
Europejskiej (KE) do określania reguł finansowania opartych na zasadach m.in. 
kwalifikowalności wydatków, certyfikacji, wnioskowania o płatność i wieloletniego 
gospodarowania finansowego.  
 Zastosowanie jednolitych reguł i zasad zarządzania finansowego pozwoliło na 
praktyczną implementację multilevel governance w całej UE. Jest to rozwiązanie 
zarządcze, które w swym założeniu opiera się na perspektywicznej, długookresowej, 
wielopłaszczyznowej, ponadnarodowej koncepcji integracji ładu administracyjno-
regulacyjnego opracowanej na początku lat 90-tych, szerzej zaprezentowanej przez 
Komisję Europejską w dokumencie problemowym: Europejskie Rządzenie2. Potrzeba 
koordynacji zarządzania finansowego wynikała z konieczności zapewnienia osiągania, 

                                                      
1 Polska wchodząc do UE w połowie okresu 2000-2006 uczestniczyła jedynie w części tej 
perspektywy programowej, jednak na zasadach ogólnych musząc respektować wszystkie 
zasady dotyczące mechanizmów jej finansowania. Dopiero w latach 2007-2013 i w ramach 
obecnie projektowanej pespektywy na lata 2014-2020 mamy szansę na pełny ogląd reguł 
i zasad finansowania zarówno w fazie projektowania, realizacji, jak i zamykania mechanizmów 
programowych. Warto nadmienić, że przed wejściem Polski do UE, perspektywy przyjmowały 
krótsze wymiary czasowe 5 i 6 lat, w okresach 1989-1993 oraz 1994-1999. 
2 Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2001 
roku. 
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założonych systemem planowania strategicznego na poziomie wspólnoty, celów 
i rezultatów, które odnosić się miały bezpośrednio do interwencji prowadzonych na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Reguły finansowe pozwalają m.in. na:  

- wytworzenie skutecznego systemu przepływu środków pomiędzy KE a krajem 
beneficjentem,  

- zapewnienie urealnienia alokacji w perspektywie wieloletniej,  

- ograniczenie ryzyk nieprawidłowości3, 
- limitowanie wartości przekazywanych środków w relacji do potencjalnej 

zdolności absorpcyjnej poszczególnych krajów, 
- zapewnienie mechanizmów kontroli i monitoringu, zarówno na poziomie 

krajowym, jak i wspólnotowym. 
 
1. System zarz ądzania finansowego na lata 2000-2006 

 Podstawą systemu absorpcji funduszy UE4 w Polsce w latach 2004-2006 były 

Narodowy Plan Rozwoju 2004-20065 (NPR) oraz Strategia Wykorzystania Funduszu 

                                                      
3 Zgodnie z art. 1a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 oraz art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 
Rady (WE) 1083/2006 za nieprawidłowość należy uznawać: jakiekolwiek naruszenie przepisów 
prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu 
gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie 
Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu 
Wspólnoty.  
4 Podstawę prawną zarządzania finansowego na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym 
stanowiły rozporządzania:  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 
ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych; Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy 
udzielanej w ramach funduszy strukturalnych; Rozporządzenie Rady z dnia 16 maja 1994 r. 
ustanawiające Funduszu Spójności (1164/1994/EWG); Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 
ustanawiające Fundusz Spójności; Rozporządzenie Komisji nr 1386/2002 ustanawiające 
szczegółowe zasady dla wdrożenia Rozporządzenia Rady nr 1164/94 w sprawie systemów 
zarządzania i kontroli oraz procedur dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej 
w ramach Funduszu Spójności. Na poziomie krajowym funkcjonowała również Ustawa z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116 z późn. zm.), 
jednak jej zakres w aspekcie zarządzania finansowego funduszami UE był ograniczony. 
Dotyczył przede wszystkim sposobu przygotowania i realizacji Narodowego Planu Rozwoju 
2004-2006, w tym: zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej, 
organów administracji samorządowej i partnerów społecznych i gospodarczych;  zasady 
współdziałania z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz organizacjami międzynarodowymi; 
instrumenty finansowe; system instytucjonalny; system programowania, monitorowania, 
sprawozdawczości, oceny i kontroli. 
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Spójności na lata 2004-20066 (SWFS), których uruchomienie nastąpiło w ramach 

Podstaw Wsparcia Wspólnoty7 (PWW).  
 W NPR założono, że łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, 
Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w jego realizację wyniesie 
14.891,5 mln euro, z czego 11.368,6 mln euro tj. 76,3% całości sumy pochodzić będzie 
ze środków wspólnotowych. Środki te miały być wydatkowane począwszy od roku 
2004 aż do roku 2009, a w przypadku Funduszu Spójności ostatecznie do 2010 r. 
Z ogólnej sumy wkładu Wspólnoty 7.635,3 mln euro (67,2%) miało pochodzić 

z zasobów funduszy strukturalnych (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG)8. Z tej kwoty 
7.320,7 mln euro planowano wykorzystać na realizację Podstaw Wsparcia Wspólnoty 
(w ramach programów operacyjnych: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Transport, Sektorowy Program Operacyjny 

Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów 
Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna), natomiast 314,6 mln euro na realizację programów Inicjatyw 
Wspólnotowych: INTERREG oraz EQUAL Szacowano, że zaangażowanie środków 
UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce, w układzie poszczególnych 
funduszy, kształtować się będzie następująco: 

                                                                                                                                             
5 Polska Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
14 stycznia 2003 r., Warszawa, styczeń 2003 r. 
6 Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003 rok. 
7 Podstawy Wsparcia Wspólnoty Promowanie wzrostu gospodarczego i warunków sprzyja-
jących wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003. 
8 ERDF - European Regional Development Fund – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Patrz: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1783/1999 z dnia 
12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; ESF – European 
Social Fund – Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Patrz:  Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego; EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds - 
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Patrz: Rozporządzenie Rady (WE) 
Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski 
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizujące i uchylające niektóre 
Rozporządzenia; FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance  - Finansowy Instrument 
Wspierania Rybołówstwa (FIWR). Patrz: Rozporządzenie Rady (WE) 1263/1999 z 21 czerwca 
1999 r. dotyczące instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa. 
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a) fundusze strukturalne łącznie – 67,2 % (7.635,3 mln euro) w tym: ERDF – 
60,9% (4.652,8 mln euro), ESF – 22,9 % (1.748,9 mln euro), EAGGF – 13,8 % 
(1.055,0 mln euro), FIFG – 2,4 % (178,6 mln euro), 

b) Fundusz Spójności (FS) – 32,8 % (3.733,3 mln euro)9. 
 Zakładano, że system zarządzania finansowego i kontroli środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych będzie działał zgodnie z wymogami określonymi 
w Rozporządzeniu Rady Nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 
Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. W NPR przyjęto szczegółowy podział funkcji 
w zakresie zarządzania finansowego i kontroli jednostek zaangażowanych we 
wdrażanie funduszy strukturalnych. Model uwzględniał różnorodność zadań wykony-
wanych przez te jednostki (Wykres 1. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków 

w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów operacyjnych 2004-2006)10. 
 W Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 system 
zarządzania Funduszem Spójności przygotowano zgodnie z zasadami i procedurami 
określonymi w Rozporządzeniu Rady nr 1164/94/EWG z 16.05.1994 ustanawiającym 
Fundusz Spójności zmienionym Rozporządzeniem Rady nr 1264/1999 z 21.07.1999 r., 
następnie Rozporządzeniem Rady nr 1265/1999 z 21.07.1999 r. oraz w Rozpo-
rządzeniu Komisji nr 1386/2002 ustanawiającym szczegółowe zasady dla wdrożenia 
Rozporządzenia Rady nr 1164/1994 w sprawie systemów zarządzania i kontroli oraz 
procedur dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszu 
Spójności. Podobnie, jak w NPR, tu również przyjęto szczegółowy podział funkcji 
w zakresie zarządzania finansowego i kontroli jednostek zaangażowanych we 
wdrażanie funduszu spójności (Wykres 2. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków 

w ramach Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006)11. 
 Reguły i zasady zarządzania finansowego w perspektywie 2000-2006 prezentuje 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające 
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych w Tytule III  Wkład i Zarządzanie 

Finansami przez Fundusze12. Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzania KE 

                                                      
9 Polska Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
14 stycznia 2003 r., Warszawa, styczeń 2003 r., s. 135-136. 
10 Ibidem, s. 150 i następne. 
11 Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003 rok, s. 97 i następne. 
12 Środki dostępne na zobowiązania z funduszy na okres lat 2000-2006 miały wartość 195 
miliardów EUR w cenach z 1999 r., jednak zgodnie z art. 7 ust. 7 do celów ich programowania 
i późniejszego włączenia do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, były indeksowane 
w wysokości 2% rocznie, od 1 stycznia 2000 r. 
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przyjmowała w jednej decyzji wartość wkładów ze wszystkich funduszy należnych 
danemu państwu członkowskiemu na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 
Założono ustalanie wkładu maksymalnego pomocy dla każdego z priorytetów pomocy. 
Przy wydatkowaniu środków, wkład funduszy zasadniczo przyjmował formę 
bezzwrotnej pomocy bezpośredniej, jak również innych form, takich jak pomoc 
zwrotna, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje, udział w kapitale 

podwyższonego ryzyka lub inne formy finansowe13. 
 Wkład funduszy był zróżnicowany i zależny od: wagi szczególnych problemów, 
finansowej zdolności danego Państwa Członkowskiego, wagi przywiązywanej do 
pomocy i priorytetów z punktu widzenia Komisji, wagi przywiązywanej do pomocy 
i priorytetów z regionalnego i krajowego punktu widzenia, szczegółowej 
charakterystyki rodzaju pomocy i danego priorytetu oraz optymalizacji wykorzystania 
środków finansowych w planach finansowych. Obliczany był w odniesieniu albo do 
całkowitego kosztu dopuszczalnego, albo całkowitego, publicznego lub pokrewnego 
kwalifikującego się wydatku (krajowego, regionalnego lub lokalnego i wspólno-
towego) w ramach każdej pomocy. Przyjęto, że wydatki dotyczące działań kwalifikują 
się do współfinansowania z funduszy jedynie wówczas, gdy te operacje tworzą część 
danej pomocy. Wkład finansowy funduszy był ograniczony następującymi pułapami: 
maksymalnie 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych oraz, co do zasady, co 
najmniej 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku środków 
podejmowanych w regionach objętych Celem 1 Polityki Spójności. W przypadku, gdy 
regiony znajdowały się w Państwie Członkowskim objętym FS, wkład Wspólnoty 
mógł wzrosnąć. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, 
maksymalnie osiągał do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych oraz 
maksymalnie do 85% całkowitych kosztów dopuszczalnych w przypadku najbardziej 
oddalonych regionów i wysp greckich, których upośledzenie wynika z odległego 
położenia. Jak również maksymalnie 50% całkowitego kosztu kwalifikowanego 
i równocześnie przynajmniej 25% kwalifikujących się wydatków publicznych w 
przypadku działań realizowanych w obszarach objętych Celem 2 lub 3 Polityki 
Spójności14. 
 Warto podkreślić, że w okresie 2000-2006 zastosowano zasadę, zgodnie z którą 
całkowite roczne wpływy w każdym Państwie Członkowskim z funduszy 

                                                      
13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy 
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Art. 28.  
14 Ibidem, Art. 29 i 30. 
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strukturalnych na mocy rozporządzenia  1260/1999 - w połączeniu z pomocą 

otrzymaną z FS – nie powinny przekroczyć 4% krajowego PKB15. 
 W ramach systemu zarządzania finansowego przyjęto, że zobowiązania budżetowe 
Wspólnoty dokonywane są na podstawie decyzji przyznającej wkład z funduszy. 
W modelu gospodarowania środkami stosowano zasadę n+2, zgodnie z którą KE 
automatycznie anulowała każdą część zobowiązania wobec państwa beneficjenta, które 
nie zostało uregulowana w drodze wpłaty na rachunek lub dla której Komisja nie 
otrzymała wniosku o płatność, do końca drugiego roku po roku dokonania 
zobowiązania16. Płatności mogły przybrać formę płatności na rachunek, płatności 
tymczasowej lub płatności salda końcowego. Płatności okresowe i płatności salda 
końcowego dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych, które musiały być 
powiązane z płatnościami dokonanymi przez bezpośrednich beneficjentów, 
potwierdzonych przez opłacone faktury lub dokumenty rachunkowe o takiej samej 
wartości dowodowej. W modelu finansowania zastosowano płatność zaliczkową w 
wysokości 7% oraz system płatności okresowych dokonywanych przez KE w celu 
zwrotu wydatków faktycznie opłacanych przez fundusze, jako potwierdzonych przez 
organ wypłacający. Przyjęto, że łączna wartość zaliczki plus płatności okresowych, 
które były dokonywane w odniesieniu do danej pomocy, nie mogła przekraczać 95% 
wkładu z funduszy dla tej pomocy17. 
 W ramach zaprojektowanego systemu kontroli finansowej przyjęto, że bez 
ograniczenia odpowiedzialności KE za wykonanie ogólnego budżetu Wspólnot 
Europejskich, to Państwa Członkowskie biorą w pierwszej instancji odpowiedzialność 
za finansową kontrolę pomocy. W tym celu KE potwierdzała (w drodze poświadczenia 
zdolności instytucjonalnych), że Państwa Członkowskie mają sprawnie funkcjonujące 
systemy zarządzania i kontroli, co miało dodatkowo gwarantować, że wspólnotowe 
Fundusze wykorzystywane były skutecznie i prawidłowo. Ponadto KE i Państwa 
Członkowskie na podstawie dwustronnych ustaleń administracyjnych miały 
współpracować w zakresie koordynowania planów, metod i wykonania kontroli, tak, 
aby maksymalizować użyteczność prowadzonych kontroli, w tym niezwłocznie 
wymieniać wyniki przeprowadzonych kontroli. W przypadku wykrycia 
nieprawidłowości zaistniała możliwość nałożenia zgodnie z art. 39 korekt 
                                                      
15 Ibidem, Art. 8. 
16 Jak również gdzie sytuacja tego wymaga i dla właściwych kwot, po terminie późniejszej 
decyzji Komisji wymaganej dla zatwierdzenia środka lub działania, albo po upłynięciu 
nieprzekraczalnego terminu przekazania końcowego sprawozdania, wówczas wkład z funduszy 
dla tej pomocy miał zostać obniżony o tę kwotę. Ibidem, Art. 31. 
17 Ibidem, Art. 32. 
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finansowych. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości korekty, KE brała pod uwagę, 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, rodzaj nieprawidłowości lub zaistniałych zmian. 
Ponadto istotnym był również zakres i następstwa finansowe wad stwierdzonych 
w systemach zarządzania lub kontroli Państw Członkowskich dla budżetu wspólnoty 
i/lub budżetu państwa beneficjenta18. 
 System finansowania przewidział poza podstawową alokacją środków na programy, 
również rezerwy wykonania, których przyznanie następowało w wyniku oceny przez 
KE wykonanie każdego programu operacyjnego na podstawie ograniczonej liczby 
wskaźników monitorowania. Miały one odzwierciedlać skuteczność  zarządzania 
i finansowania mierząc rezultaty osiągnięte w połowie okresu w nawiązaniu do ich 
szczegółowych celów początkowych (z uwagi na skrócony okres programowania 

Polska w tym mechanizmie nie brała udziału)19. 
 Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 
2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej 
w ramach funduszy strukturalnych każde Państwo Członkowskie, jako beneficjent 
pomocy, zapewniało, iż instytucje zarządzające i płatnicze oraz organy pośrednie 
otrzymały odpowiednie wytyczne w sprawie oceny systemów zarządzania i kontroli. 
Zakres wytycznych obejmował ustalenia niezbędne do zapewnienia należytego 
zarządzania finansami funduszy strukturalnych zgodnego z ogólnie przyjętymi 
zasadami i normami, w szczególności zapewnienia odpowiedniej oceny 
prawidłowości, właściwości i kwalifikacji wniosków o pomoc wspólnotową. 
 Wobec wdrażania FS przyjęty system zarządzania finansowego oparto na 
Rozporządzeniu Rady z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Funduszu Spójności 
(1164/1994/EWG), Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 
r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności 
oraz Rozporządzeniu Komisji nr 1386/2002 ustanawiającym szczegółowe zasady dla 
wdrożenia Rozporządzenia Rady nr 1164/94 w sprawie systemów zarządzania 
i kontroli oraz procedur dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w 
ramach Funduszu Spójności.  
 W rozporządzeniach założono, że od 1 stycznia 2000 r. ogół zasobów finansowych 
przeznaczonych na zobowiązania w okresie od 2000 r. do 2006 r. powinien wynieść 18 
miliardów EUR według cen z 1999 r. Indykatywny podział ogółu zasobów FS 
określany był na podstawie precyzyjnych i obiektywnych kryteriów, przede wszystkim 

                                                      
18 Ibidem, Art. 38 i 39. 
19 Ibidem, Art. 44. 
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zaludnienia, PNB per capita z uwzględnieniem poprawy krajowego dobrobytu 
osiągniętego w poprzednim okresie, oraz powierzchni kraju. Brał on również pod 
uwagę inne czynniki społeczno-gospodarcze takie jak braki w infrastrukturze 

transportowej20. 
 W systemie, podobnie jak przy funduszach strukturalnych, przyjęto zasadę, że bez 
uszczerbku dla odpowiedzialności KE za realizację budżetu Wspólnoty, Państwa 
Członkowskie przyjmowały odpowiedzialność przede wszystkim za kontrolę 
finansową projektów. Wskaźnik pomocy udzielonej przez Fundusz Spójności wynosił 
od 80% do 85% wydatków publicznych lub innych równoważnych wydatków. Zakaz 
podwójnego finansowania wykluczył możliwość równoczesnego korzystania 
z Funduszu i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego 
Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub 
Finansowych Instrumentów Wspierania Rybołówstwa na finansowanie danej pozycji 

wydatkowej21. 
 Z kolei zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 
lipca 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej 
z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych każde Państwo 
Członkowskie zapewniało odpowiednie wytyczne dotyczące zabezpieczenia systemów 
zarządzania i kontroli niezbędnych do zapewnienia następującym instytucjom 
i organom prawidłowego zarządzania Funduszem Spójności zgodnie z powszechnie 
akceptowanymi zasadami i normami. Również w ramach tego funduszu przewidziano 
korekty w przypadku wystąpienia nieprawidłowości oraz mechanizmy poświadczenia 
wydatków i wielopoziomowy system kontroli poprawności wydatkowania. 
 Podsumowując pespektywę 2000-2006 w zakresie zarządzania finansowego, należy 
podkreślić, że zastosowane rozwiązania były spójne, choć miały źródła w różnych 
podstawach prawnych. Podejście do funduszy strukturalnych w porównaniu do 
Funduszy Spójności było odmienne przede wszystkim co do zasad finansowania (progi 
intensywności pomocy), okresu finansowania (Fundusz Spójności kończył 
wydatkowanie w 2010 r.) oraz struktury instytucji włączonych w proces zarządzania 
finansowego programami (co wynikało przede wszystkim z typu beneficjentów 
włączonych w proces finansowania projektów z danego źródła funduszowego). 

                                                      
20 Rozporządzenie Rady z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności 
(1164/1994/EWG), Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności, Art. 4 i 5. 
21 Ibidem, Art. 7 i 9. 
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2. System zarz ądzania finansowego na lata 2007-2013 

 W latach 2007-2013 system absorpcji funduszy UE22 w Polsce realizowany był na 
podstawie Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 

(NSRO), nazywanych również Narodową Strategią Spójności23, Zintegrowanego 

Pakietu Wytycznych dot. wzrostu gospodarczego i zatrudnienia24 oraz Strategicznych 

Wytycznych Wspólnoty25.  
 W NSRO założono, że łączna suma środków zaangażowanych w ich realizację w 
latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO 

                                                      
22 Podstawę prawną zarządzania finansowego stanowiły następujące akty prawne:  
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1260/1999; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 
5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 
dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
1164/94; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT); 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 Nr 227 
poz. 1658; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241); Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 
23 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją 
Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007. 
24 Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) 
(Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 
2005 r., jest dokumentem łączącym dotychczasowe Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej 
(Broad Economic Policy Guidelines) oraz Wytyczne dotyczące Zatrudnienia (Employment 
Guidelines). 
25 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs – 
Community Strategic Guidelines 2007-2013), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. (Patrz 
również: Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla spójności 2006/702/WE). 
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średniorocznie (do roku 2015) miano wydatkować około 9,5 mld euro, co odpowiadało 
około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy: 67,3 mld euro pochodziło z budżetu 
UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,9 mld euro 
z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro planowano zaangażować ze strony podmiotów 

prywatnych26. Wydatki w ramach polityki spójności miały być koordynowane 
z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej 
oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze 
wzmacniania konkurencyjności. Łączna suma środków włączona w realizację działań 
rozwojowych, których głównym elementem było NSRO, wynosiła ponad 107,9 mld 
euro, w tym 85,4 mld środków UE.  
 Wydatkowanie środków w ramach NSRO następowało poprzez system programów 
operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – 
finansowany ze środków EFRR oraz Funduszu Spójności; Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – finansowany ze środków EFRR; Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – finansowany ze środków EFS; Program 
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – finansowany ze środków EFRR 
oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – finansowany ze środków 

EFRR27, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programy 

Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT). Wszystkie 
finansowane ze środków EFRR. Ponadto, poza systemem ujętym w NSRO, środki 
z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
obsługiwały Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), natomiast środki 

                                                      
26 Z kwoty 67,3 mld euro ponad 66,5 mld euro zostało przeznaczonych na współfinansowanie 
programów operacyjnych Celu „Konwergencja”, a ponad 557,7 mln euro na programy Celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna”. Dodatkowo, ponad 173,3 mln euro przeznaczono na 
realizację programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa z udziałem Polski. W ramach Celu „Konwergencja” 67% środków 
pochodziło z zasobów funduszy strukturalnych (52% z EFRR, 15% z EFS). Pozostałe 33% 
środków finansowych pochodziło z Funduszu Spójności. Warto nadmienić, że w ramach 
ogólnej alokacji Rada Europejska przeznaczyła środki finansowe w wysokości ponad 992 mln 
euro z EFRR dla 5 regionów Polski, w których PKB na mieszkańca (wg danych Eurostatu 
z 2002 r.) był najniższy w całej UE (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Patrz: Polska. Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013…, s. 116. 
27 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013…, op. cit., s. 75. Ujednolicenie 
struktury programowej nastąpiło dzięki przyjęciu w 2006 r. dokumentu pt. Procedury 
przygotowania Programów Operacyjnych na lata 2007-13 w ramach NSRO. Organizacja prac, 
przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przez Departament Koordynacji 
Polityki Strukturalnej. 



136  Artur Bartoszewicz 

z Europejskiego Funduszu Rybackiego dostępne były w ramach Programu 
Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich (PO Ryby). Powyższe programy operacyjne były zarządzane na poziomie 
kraju, a w przypadku RPO zarządzane na poziomie 16 regionów. Całość alokacji 
Funduszu Spójności została przeznaczona na realizację przedsięwzięć 
infrastrukturalnych w ramach jednego programu, który łączył finansowanie w ramach 

oddzielnych priorytetów z funduszem strukturalnym - PO IiŚ28. 
 Zgodnie z art. 50 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 utworzona została rezerwa na 
poziomie NSRO w wysokości 3% alokacji w ramach Celu „Konwergencja”. Jej środki 
posłużyły do wzmocnienia właściwych priorytetów programów operacyjnych po 
dokonaniu oceny ich wykonania do 30 czerwca 2011 r. Rozdzielenie rezerwy nastąpiło 
do 31 grudnia 2011 r. Ponadto zgodnie z art. 51 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 
państwo członkowskie, korzystające ze wsparcia w ramach Celu „Konwergencja”, 
mogły z własnej inicjatywy zarezerwować kwotę 1% rocznego wkładu funduszy 
strukturalnych na interwencję w razie nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych 
o charakterze lokalnym bądź sektorowym, powiązanych z restrukturyzacją społeczno-
gospodarczą lub skutkami liberalizacji handlu. Wobec opcjonalnego charakteru 

rezerwy interwencyjnej Polska takiej rezerwy nie stworzyła29. 

 Istotnym elementem przyjętego systemu zarządzania było wprowadzenie artykułem 

35 ust. 3 pkt. 9a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju30 uprawnienia 
wobec ministra ds. rozwoju regionalnego prawa wydawania wytycznych w celu 
zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii 
Europejskiej oraz spełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską, a także 
w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych. Powyższe 
rozwiązanie standaryzowało podejścia do systemu zarządzania finansowego w ramach 
poszczególnych programów, jak również doprecyzowało interpretację poszczególnych 
zapisów rozporządzeń kierunkowych (Wykres 3. Zarządzanie finansowe – schematy 
przepływu wniosków o płatność w strukturze programów operacyjnych na lata 2007-
2013 oraz Wykres 4. Kontrole prowadzone przez IZ na podstawie art. 60 lit. b 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Komisji 
(KE) nr 1828/2006 w ramach pespektywy 2007-2013, jak również Wykres 5. 
Modelowy przebieg procesu zarządzania finansowego w perspektywie 2007-2013). 

                                                      
28 Ibidem, s. 115. 
29 Ibidem, s. 118-119. 
30 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 Nr 
227 poz. 1658. 
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 Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 
r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 zobowiązania budżetowe 
Wspólnoty w związku z programami operacyjnymi były realizowane corocznie dla 
każdego funduszu i dla każdego celu, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 
2013 r. Pierwsze zobowiązanie budżetowe zostały podjęte przed przyjęciem przez KE 
decyzji o zatwierdzeniu programu. Każde następne zobowiązanie było podejmowane 
przez KE, co do zasady, do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie decyzji o 
przyznaniu wkładu funduszy. W przypadku gdy nie zostały dokonane żadne płatności, 
państwo członkowskie mogło zwrócić się z wnioskiem, najpóźniej do 30 września 
roku n, o przesunięcie wszelkich zobowiązań w związku z programami w części 
związanej z krajową rezerwą interwencyjną na inne programy operacyjne.  
 System finansowania przewidywał płatności w formie płatności zaliczkowej, 
płatności okresowych oraz płatności salda końcowego. Uznano, że płatności okresowe 
oraz płatności salda końcowego obliczane będą przy zastosowaniu poziomu 
współfinansowania, określonego w decyzji KE dotyczącej danego programu 
operacyjnego dla każdej osi priorytetowej. Płatności odnoszono do kwalifikowalnych 
wydatków wskazanych w ramach tej osi priorytetowej, do której dokonano deklaracji 
wydatków poświadczanych przez instytucję certyfikującą. Mechanizm deklaracji 
wydatków odnosił się do całkowitej kwoty kwalifikowalnych wydatków, przy 
założeniu, że zostały one opłacone przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji 
oraz dokonano wypłacenia odpowiadającego im wkładu publicznego. 
Dokumentowanie poniesionych wydatków następowało poprzez wskazanie 
związanych z nimi opłaconych faktur lub innych dokumentów księgowych 
o równorzędnej wartości dowodowej31. 
 Podobnie, jak w poprzednim okresie programowania zastosowano zasadę, wg 
której skumulowana suma dokonanych: płatności zaliczkowej i płatności okresowych 
nie powinna była przekraczać 95 % wkładu funduszy w program operacyjny. Z uwagi 
na kolejne rozszerzenia UE system płatności zaliczkowych na poziome krajowym 
został jednak zaprojektowany odmiennie i był realizowany w ratach: 

                                                      
31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999, 
Art. 75 i następne. 
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a) dla państw członkowskich UE wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r. 
- 2 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2007 r. i 3 % 
wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2008 r.; 

b) dla państw członkowskich, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej 
dacie - 2 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2007 r., 3 % 
wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2008 r. i 2 % wkładu 
funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2009 r.; 

c) jeżeli program operacyjny był objęty celem Europejska współpraca terytorialna i co 
najmniej jednym z uczestników było państwo członkowskie, które przystąpiło do 
UE w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie - 2 % wkładu EFRR w program 
operacyjny w 2007 r., 3 % wkładu EFRR w program operacyjny w 2008 r. i 2 % 
wkładu EFRR w program operacyjny w 2009 r.; 

d) dla państw członkowskich UE wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 
r., 2 % wkładu FS w program operacyjny w 2007 r., 3 % wkładu FS w program 
operacyjny w 2008 r. i 2,5 % wkładu FS w program operacyjny w 2009 r.; 

e) dla państw członkowskich, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej 
dacie - 2,5 % wkładu FS w program operacyjny w 2007 r., 4 % wkładu FS 
w program operacyjny w 2008 r. i 4 % wkładu FS w program operacyjny w 2009 r. 

 Dodatkowo założono, że całkowita kwota wypłacona w ramach płatności 
zaliczkowej była zwracana KE przez podmiot wyznaczony przez państwo 
członkowskie, jeżeli w terminie dwudziestu czterech miesięcy od daty wypłacenia 
przez KE pierwszej raty kwoty płatności zaliczkowej nie został wysłany żaden 
wniosek o płatność w ramach programu operacyjnego. Powyższe założenie miało 
przyspieszyć działania państwa beneficjenta w zakresie rozpoczynania absorpcji, a tym 
samym przyspieszyć uruchamianie rozwiązań programowych i zarządczych. Zwrot 
taki nie wpływał na całkowitą kwotę wkładu funduszy w program operacyjny, miał 
charakter dyscyplinujący wobec przepływu finansowego32. 
 Nowością była możliwość częściowego zamknięcia programu operacyjnego, 
zgodnie z którą zamknięcie odnosiłoby się do operacji zakończonych w okresie do 
dnia 31 grudnia poprzedniego roku. Dokonywane byłoby na wniosek państwa 

beneficjenta33.  
 Kolejnym istotnym rozwiązaniem dyscyplinującym w zakresie zarządzania 
finansowego była możliwość zawieszenia całości lub części płatności okresowych na 

                                                      
32 Ibidem, Art. 82. 
33 Ibidem, Art. 88. 
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poziomie osi priorytetowych lub programów. Stawało się to możliwe w przypadku 
gdy: 
- w systemie zarządzania i kontroli programu istniała poważna wada mająca wpływ 

na rzetelność procedury poświadczania płatności, a w odniesieniu do której nie 
podjęto środków naprawczych lub  

- wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków związany był z poważną 
nieprawidłowością, która nie została poprawiona lub  

- zachodziło poważne naruszenie przez państwo członkowskie zobowiązań 
wynikających z odpowiedzialności przez Państwo beneficjenta za zarządzanie 
programami operacyjnymi i ich kontrolę.  

 Ograniczenie działań dyscyplinujących wiązało się z podjęciem przez państwo 
członkowskie działań umożliwiających zniesienie takiego zawieszenia34. 

 W perspektywie 2007-2013 przyjęto, wobec państw których PKB w latach 2001–
2003 pozostawał poniżej 85 % średniego PKB UE-25 również odmienną od lat 2000-
2006 zasadę gospodarowania wieloletniego opartą na mechanizmach: n+2 i n+3, czyli 
zasad, które pozwalały uruchomić daną alokację roczną, zaś jej trwałość wychodziła 
poza dany rok i sięgała nawet trzeciego kolejnego roku programowania. Takie 
rozwiązanie zastosowano w Polsce do roku 2010, po tym roku powrócono do zasady 
n+2. Mechanizm miał z jednej strony ułatwić wydatkowanie środków, zaś z drugiej 
strony motywować do ich skutecznego i efektywnego wydatkowania. Pozostałe kraje 

członkowskie gospodarowały na zasadach n+2 w całym okresie programowania35.  
 Proces budżetowania wieloletniego oparty był, podobnie jak w poprzedniej 
perspektywie finansowej na identyfikacji zobowiązania bezwarunkowego, czyli 
dokonania płatności do budżetu wspólnego, limitowanego jedynie wartością 
maksymalnego zobowiązania jakie można było nałożyć na państwo członkowskie, 
które nie powinno przekraczać 1,24% (1,31%) Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 

danego państwa36, jak również zobowiązania warunkowego, czyli wypłaty z budżetu 

                                                      
34 Ibidem, Art. 92. 
35 Szerzej patrz: Bartoszewicz A., Planowanie i programowanie rozwoju Unii Europejskiej – 
wymagania metodyczne wobec państwa członkowskiego w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną 
i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
nr 88, SGH, Warszawa 2012. 
36 Pułap zasobów własnych wyznaczono na poziomie 1,24 % łącznych DNB państw 
członkowskich według cen rynkowych, natomiast pułap środków na pokrycie zobowiązań 
określono na poziomie 1,31 % łącznych DNB państw członkowskich. Decyzja, Rady Unii 
Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Wspólnot Europejskich, art. 3. 
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wspólnego, limitowanego wartością maksymalną, czyli łącznie sumą alokacji na dany 
region funduszy strukturalnych i funduszu spójności, która nie mogła przekroczyć 4% 

PKB danego państwa37. 
 Podobnie, jak w pierwszej perspektywie finansowej, i w kolejnej zastosowano 
rozwiązania w zakresie możliwości nakładania korekt finansowych. Korekty były 
dokonywane przez państwo członkowski w związku z pojedynczymi lub systemowymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. 
Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegały na anulowaniu całości lub 
części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego i służyły jako 
mechanizm dyscyplinujący w przypadku pojawiania się nieprawidłowości 

w wydatkowaniu środków publicznych38. Ostatecznie wiązało się to z koniecznością 
zwrotu części lub całości środków finansowych przez beneficjenta w zakresie 

i wysokości proporcjonalnie powiązanej z charakterem nieprawidłowości39.  
 Warto zauważyć, że rozporządzenie uszczegółowiające zmieniło charakter 
w stosunku do dotychczasowego podejścia, gdyż wyszło ono poza jedynie system 
zarządzania i kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. 
W Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 położono szczególny nacisk na tematykę informacji i promocji, 
zagadnienie nieprawidłowości, czy też zasady kwalifikowalności, ograniczając 
równocześnie zakres informacji na temat zarządzania finansowego, który to został 
opisany bardziej szczegółowo w rozporządzaniu nr 1083/2006. 
 Na podkreślenie zasługują dwie istotne zmiany w systemie krajowym zarządzania 

finansowego funduszami UE wynikające z nowej Ustawy o finansach publicznych40, 

                                                      
37 Transfery na rzecz nowych państw członkowskich w skali poszczególnych lat zostały 
ograniczone do maksymalnego pułapu określonego w trakcie szczytu w Berlinie dla starych 
i nowych krajów członkowskich na poziomie 4% ich PKB. Szerzej patrz: J. Szlachta Polityka 
regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, Studia Regionalne i Lokalne, 
Nr 1(5)/2001, s. 27 oraz J. Szlachta, Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 roku, 
www.europa.edu.pl  
38 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Art. 98. 
39 Szerzej patrz np.: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne 
w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, 
MRR/H/19(2)/02/11, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 8 lutego 2011 r. 
40 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241). 
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która od 1 stycznia 2010 roku wyodrębniła z budżetu państwowego budżet środków 
europejskich przeznaczony do finansowania programów operacyjnych oraz budżet 
środków krajowych. Nowe przepisy ustanawiały również instytucję Płatnika, którego 
rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Tym samym nowy system 
wprowadził zasadę, że beneficjent otrzymuje środki na dofinansowanie z dwóch 
źródeł: środki UE wypłacane przez BGK w formie płatności oraz ewentualne 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej wypłacanej 

przez BGK lub bezpośrednio przez właściwego dysponenta41. Dotychczas środki 
dotacji rozwojowej przekazywała instytucja, która bezpośrednio zawarła 
z Beneficjentem umowę. 
 W kontekście realizacji całej perspektywy 2004-2006 oraz pierwszej połowy 2007-
2013 zgodnie z art. 202 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
główną formą wydatków w ramach programów operacyjnych była dotacja rozwojowa, 
co stanowiło konsekwencję włączenia powyższych środków europejskich do budżetu 
państwa. W ramach wszystkich programów operacyjnych realizowanych na podstawie 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z małymi 
wyjątkami, wszystkie wydatki finansowane były w formie dotacji rozwojowej, która 
mogła być przekazywana z budżetu państwa lub z budżetu samorządu województwa w 
formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu, projektu 
lub zadania (Patrz: art. 202 ust. 3). 
 W wyniku zmian w nowej Ustawie o finansach publicznych uznano, że wydatki na 
realizację programów operacyjnych będą, w części odpowiadającej wkładowi środków 

europejskich, dokonywane w formie płatności42. Natomiast część odpowiadająca 

                                                      
41 Wobec beneficjentów fundamentalne znaczenie ma fakt, że przepisy zmienionej ustawy 
przewidują różne procedury rozliczania otrzymanych środków, w zależności od formy ich 
przekazania, zwłaszcza w kontekście wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. W przypadku 
gdy wypłacona beneficjentowi zaliczka zawiera zarówno wkład UE, jak i wkład krajowy, 
beneficjent będzie musiał dokładnie wiedzieć jaka część przekazanego mu dofinansowania 
podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku braku rozliczenia do końca roku budżetowego. Tym 
samym zapisy umowy o dofinansowanie musiały być doprecyzowane o wskazanie, jaka część 
środków przysługujących beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe i jakie są 
konsekwencje ich nierozliczenia z końcem roku budżetowego. 
42 W myśl art. 186 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240) wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), a także środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, mogą być 
przeznaczone na: realizację projektów przez jednostki budżetowe; płatności w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich; dotacje celowe dla 
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wkładowi krajowemu, towarzyszącemu wkładowi środków europejskich, będzie 

dokonywana w formie dotacji celowej43. 
 
3. Projektowany system zarz ądzania finansowego na lata 2014-2020 

 Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-202044 odbywa się przy 

pomocy Umowy Partnerstwa45 (UP), dokumentu określającego strategię interwencji 

                                                                                                                                             
beneficjentów; realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe; 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami. 
43 Zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt. 2, 4 i 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w formie dotacji celowej będą wydatkowane: środki 
przeznaczone na współfinansowanie w ramach przyznanego beneficjentowi dofinansowania 
oraz realizację projektów pomocy technicznej; środki w ramach programów EWT i EISP 
przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej w ramach tych programów oraz 
środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2004-2009 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2004-2009. 
44 Najistotniejszymi aktami prawnymi określającymi zasady i reguły zarządzania finansowego 
w ramach UP i programów operacyjnych są: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (Dz. U. 2014, poz. 1146); Ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241); 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”; Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 ; Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
"Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia 
i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania; Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006; Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
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funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej (WPR) oraz wspólnej polityki rybołówstwa i morskiej (WPRyb) 
w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji UP będą krajowe programy 
operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Planowane jest 
uruchomienie następujących programów operacyjnych: 

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – EFRR; 
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – EFRR; 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – EFRR oraz 

Fundusz Spójności; 
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – EFS; 
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – EFRR; 
- Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 - EFRR; 
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - EFRR 
- Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020 - EFRROW; 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - EFRM; 
- 16 regionalnych Programów Operacyjnych - EFRR. 

 Zgodnie z zapisami Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, do 

zaprogramowania w ramach UP będzie dostępna kwota 77.566.981.621 EUR46 (Cel 1 
„Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” z uwzględnieniem YEI 

oraz Cel 2 polityki spójności - EWT)47. 

                                                                                                                                             
w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
45 Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, Dokument 
zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r. 
46 Powyższe kwoty są wyrażone w cenach bieżących, zostały przyjęte przez Parlament 
Europejski (PE) 19 listopada 2013 r. i są zgodne z informacją o wysokości alokacji dla Polski 
na lata 2014-2020,  przesłanej przez KE 20 grudnia 2013 r. Patrz: Umowa Partnerstwa, s. 159. 
47 Całkowita alokacja dla Polski przed transferami z wyłączeniem Pomocy Technicznej KE 
i miejskich działań innowacyjnych wynosi 82.177.555.129 EUR. W ramach powyższej kwoty 
na wsparcie bezrobotnej młodzieży (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych, ang. Youth 
Employment Initiative – YEI) Polska otrzyma 252.437.822 EUR. Całkowita alokacja dla Polski 
przed transferami po dodatkowym uwzględnieniu transferu na PT KE i na działania 
innowacyjne z inicjatywy KE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich176 
wynosi 82.536.555.129 EUR. W ramach wskazanej powyżej alokacji zostały uwzględnione 
następujące obligatoryjne transfery na instrumenty i programy zarządzane bezpośrednio przez 
KE: transfer z FS do CEF (4 137 214 248 EUR), transfer na Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the most Deprived – FEAD; 
473.359.260 EUR, transfer na pomoc techniczną z inicjatywy KE w wysokości 0,35% alokacji 
(287.652.997 EUR), transfer na działania innowacyjne z inicjatywy KE w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (71.347.003 EUR). Powyższe transfery 
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 W zapisach Umowy Partnerstwa wskazano również założenia systemu zarządzania 

finansowego w ramach części dotyczącej Polityki Spójności48, którego model został 
oparty głównie na doświadczeniach i rozwiązaniach lat 2007-2013. Podstawowy 
mechanizm przepływów finansowych w zakresie środków funduszy strukturalnych 
i FS oparty będzie jak dotychczas o budżet środków europejskich, czyli wyodrębnioną 
część budżetu państwa, zasilaną transferami z KE (dochody budżetu środków 
europejskich), z której następnie dokonywane mają być płatności na rzecz 
beneficjentów w kwocie odpowiadającej przyznanemu dofinansowaniu unijnemu 
(wydatki budżetu środków europejskich). Instytucją dokonującą płatności będzie 
również BGK (Wykres 6. Przepływy pieniężne – model docelowy w perspektywie 
2014-2020). Rozliczenie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta 
odbywać się będzie na podstawie wniosku o płatność złożonego do właściwej 

instytucji49  
 Należy podkreślić, że w perspektywie 2014-2020 przyjęto rozwiązanie 
ujednolicające zarządzanie finansowe wszystkich funduszy w ramach trzech polityk 
wspólnotowych. Nowe rozporządzanie kierunkowe, wspólne przepisy, jak w samej 
nazwie już wskazano, ustanowiło wspólne zasady mające zastosowanie do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), które działają w ramach wspólnych ram 
(europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - „EFSI”). Określiło ono również 
przepisy niezbędne do zapewnienia skuteczności EFSI, a także koordynacji tych 

funduszy między sobą oraz z innymi instrumentami Unii50. 

                                                                                                                                             
pomniejszają dostępną alokację dla Polski o blisko 5 mld EUR. Patrz: Umowa Partnerstwa, 
s. 159. 
48 Odmienny system dotyczy PROW oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
z uwagi na włączenie jako płatnika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi jako dysponenta odpowiedniej części środków 
krajowych. Ponadto w przypadku PROW 2014-2020, zgodnie z przepisami o uruchamianiu 
środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie WPR, środki 
pochodzące z EFRROW będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 
pozostającym w dyspozycji ministra właściwego ds. finansów publicznych w Narodowym 
Banku Polskim. Szerzej patrz: Umowa Partnerstwa, s. 238 i 239. 
49 Umowa Partnerstwa, s. 238. 
50 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
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 Realne pogłębienie, w stosunku do dotychczasowych perspektyw, implementacji 
multilevel governance nastąpiło poprzez zapisy rozporządzania wskazujące, że 
wsparcie z EFSI będzie realizowane w ścisłej współpracy między KE a państwami 
członkowskimi zgodnie z zasadą pomocniczości. Państwa członkowskie będą 
odpowiedzialne za przygotowywanie oraz wdrażanie programów i wykonywanie 
swoich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. Podkreślono, że zgodnie ze swoim zakresem 
odpowiedzialności KE i państwa członkowskie zapewniają koordynację między EFSI 
oraz między tymi funduszami a innymi właściwymi politykami, strategiami 
i instrumentami Unii, w tym politykami i instrumentami w ramach działań 
zewnętrznych Unii, zaś koordynacja ta odbywa się na odpowiednim szczeblu 

terytorialnym51. 
 Dodatkowo wprowadzono artykuł 5 pod nazwą Partnerstwo i wielopoziomowe 

zarządzanie, w którym wskazano, iż w odniesieniu do Umowy Partnerstwa i każdego 
programu państwo członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi 

i prawnymi, partnerstwo z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi52.  
Zgodnie z podejściem opartym na multilevel governance powyżsi partnerzy, będą 
zaangażowani w przygotowywanie Umów Partnerstwa i sprawozdań z postępów oraz 
w przygotowywanie i wdrażanie programów, w tym poprzez udział w komitetach 
monitorujących programy, co dodatkowo wzmacnia implementację założeń 

zarządzania wielopoziomowego 53.  
 Zaprojektowano nowy instrument finansowy w postaci rezerwy wykonania na 
poziomie 6% środków przeznaczonych na rzecz EFRR, EFS i Funduszu Spójności 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, a także na rzecz 
EFRROW i środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie EFMR. Mechanizm ten ma służyć podniesieniu 
motywacji państw beneficjentów do osiągania założonych programami wyników. 

                                                                                                                                             
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Art. 1. 
51 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 4. 
52 Partnerstwo takie obejmuje także: właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne, 
partnerów gospodarczych i społecznych oraz właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji. 
53 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 5. 
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Kwoty odpowiadające rezerwie wykonania są określone w programach w rozbiciu na 
priorytety oraz, jeśli jest to możliwe, na każdy EFSI lub na kategorię regionu. Komisja, 
we współpracy z państwami członkowskimi, zaplanowała przeprowadzenie przeglądu 
wyników programów w każdym państwie członkowskim w 2019 roku odnosząc się do 
ram wykonania określonych w odpowiednich programach. Rezerwa wykonania 
ostatecznie będzie przyznawana wyłącznie programom i priorytetom, w których cele 

pośrednie w danym państwie beneficjencie zostały osiągnięte54 (Wykres 7. Schemat 
funkcjonowania rezerwy wykonania w Polsce  w latach 2014-2020). 
 Kolejną zmianą w zarządzaniu finansowym było wprowadzenie zasad określanych 
jako Działania związane z należytym zarządzaniem gospodarczym. Obejmują one 
m.in.: 
- uprawnienie KE zwrócenia się do państwa członkowskiego z wnioskiem 

o dokonanie przeglądu oraz zaproponowanie zmian w umowie partnerstwa 
i odpowiednich programach wówczas, gdy jest to konieczne do wsparcia realizacji 
stosownych zaleceń Rady lub do maksymalnego zwiększenia wpływu EFSI na 
wzrost i konkurencyjność w państwach członkowskich otrzymujących pomoc 
finansową; 

- jeżeli państwo członkowskie nie podejmie skutecznych działań w reakcji na 
wniosek wystosowany przez KE, będzie ona mogła w ciągu trzech miesięcy po 
przesłaniu swoich uwag zgodnie lub po przedłożeniu wniosku państwa 
członkowskiego, zaproponować Radzie zawieszenie całości lub części płatności 
w odniesieniu do odpowiednich programów lub priorytetów; 

- zawieszenie płatności nie może przekroczyć 50 % płatności każdego 
odpowiedniego programu. Decyzja może przewidywać zwiększenie poziomu 
zawieszenia do 100 % płatności, jeżeli państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w reakcji na wystosowany wniosek wciągu trzech miesięcy od 
podjęcia decyzji o zawieszeniu płatności; 

- KE proponuje Radzie zawieszenie całości lub części zobowiązań albo płatności 
w odniesieniu do programów danego państwa członkowskiego w następujących 
przypadkach:  
a) jeżeli Rada zdecyduje, że dane państwo członkowskie nie podjęło skutecznych 

działań w celu skorygowania nadmiernego deficytu;  
b) jeżeli Rada przyjmie dwa następujące po sobie zalecenia w ramach tej samej 

procedury dotyczącej zakłócenia równowagi z racji tego, że państwo 

                                                      
54 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 20-22. 
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członkowskie przedstawiło niewystarczający plan działań naprawczych lub 
jeżeli Rada przyjmie dwie następujące po sobie decyzje w ramach tej samej 
procedury dotyczącej zakłócenia równowagi stwierdzające, że dane państwo 
członkowskie nie zastosowało się do zaleceń, ponieważ nie podjęło zalecanych 

działań naprawczych55;  
c) jeżeli KE stwierdzi, że państwo członkowskie nie przyjęło środków w celu 

realizacji programu dostosowawczego i w związku z tym postanowi nie 
zatwierdzać wypłaty pomocy finansowej przyznanej temu państwu 
członkowskiemu, jak również jeżeli Rada podejmie decyzję, że dane państwo 

członkowskie nie realizuje programu dostosowań makroekonomicznych56, ani 
działań wymaganych na mocy decyzji Rady. 

- zawieszenie zobowiązań podlega ograniczeniu przez zastosowanie niższego 
spośród następujących pułapów:  
a) maksymalnie 50 % zobowiązań dotyczących następnego roku finansowego dla 

EFSI w pierwszym przypadku nieprzestrzegania przepisów procedury 
nadmiernego deficytu, oraz maksymalnie 25 % zobowiązań dotyczących 
następnego roku finansowego dla EFSI w pierwszym przypadku 
nieprzestrzegania przepisów w odniesieniu do planu działań naprawczych 
w ramach procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi, albo 
niezgodności z zaleconymi działaniami naprawczymi zgodnie z procedurą 
dotyczącą nadmiernego zakłócenia równowagi. Poziom zawieszenia będzie rósł 
stopniowo do maksymalnie 100 % zobowiązań dotyczących następnego roku 
finansowego dla EFSI w przypadku procedury nadmiernego deficytu oraz do 
50 % zobowiązań dotyczących następnego roku finansowego dla EFSI 

                                                      
55 Na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 ustanowiony zostaje mechanizm ostrzegania 
w celu wykrywania zakłóceń równowagi oraz specjalna procedura służąca korygowaniu 
nadmiernych zakłóceń równowagi. W rozporządzeniu (UE) nr 1174/2011 ustanowione zostają 
sankcje nakładane na te państwa członkowskie strefy euro, które nie stosują się do zaleceń 
przyjętych na poziomie europejskim, aby skorygować nadmierne zakłócenia równowagi w ich 
krajach. Szerzej patrz: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 
z 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej 
i ich korygowania oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 
z 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w strefie euro. 
56 Szerzej patrz: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 
maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami 
członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej. 
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w przypadku procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi, 
stosownie do powagi nieprzestrzegania.  

b) maksymalnie 0,5 % nominalnego PKB, który to pułap jest stosowany 
w pierwszym przypadku nieprzestrzegania przepisów procedury nadmiernego 
deficytu, oraz maksymalnie 0,25 % nominalnego PKB, który to pułap jest 
stosowany w pierwszym przypadku nieprzestrzegania przepisów w odniesieniu 
do planu działań naprawczych w ramach procedury dotyczącej nadmiernego 
zakłócenia równowagi lub niezgodności z zaleconymi działaniami naprawczymi 
zgodnie z procedurą dotyczącą nadmiernego zakłócenia równowagi. Jeżeli 
nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do działań naprawczych utrzymuje 
się, pułap odnoszący się do PKB powinien być stopniowo zwiększany do: 
maksymalnie 1 % nominalnego PKB, co stosuje się w przypadku utrzymującego 
się nieprzestrzegania przepisów procedury nadmiernego deficytu zgodnie oraz  
maksymalnie 0,5 % nominalnego PKB, co stosuje się w przypadku 
utrzymującego się nieprzestrzegania przepisów procedury dotyczącej 
nadmiernego zakłócenia równowagi stosownie do powagi nieprzestrzegania;  

c) maksymalnie 50 % zobowiązań dotyczących następnego roku finansowego dla 
EFSI lub maksymalnie 0,5 % nominalnego PKB w pierwszym przypadku 
nieprzestrzegania przepisów wspólnotowych.  

 Zgodnie z zapisami rozporządzania przy określaniu poziomu zawieszenia oraz 
decydowaniu, czy zawiesić zobowiązania czy płatności, brany będzie pod uwagę etap 
realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pozostałego na 

wykorzystanie środków po ponownym ujęciu w budżecie zawieszonych zobowiązań57. 
 Kolejnym nowym rozwiązaniem jest możliwość, na wniosek państwa 
członkowskiego mającego tymczasowe trudności budżetowe, zwiększenia płatności 
okresowych o 10 punktów procentowych powyżej stopy dofinansowania dla każdego 
priorytetu w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności lub dla każdego środka 
w ramach EFRROW i EFMR58. 
 Podobnie jak w poprzednich okresach programowania stopę lub stopy 
dofinansowania i maksymalną kwotę pomocy z EFSI ustala się decyzją KE w sprawie 
przyjęcia programu, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy (od 

50 do 85%)59. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego państwa członkowskie i KE 

                                                      
57 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 23. 
58 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 24. 
59 Szerzej patrz: Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 120 
Określenie stóp dofinansowania. 
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będą odpowiedzialne za zarządzanie programami i za ich kontrolę. Państwa 
członkowskie zostały zobowiązany do tego, aby systemy zarządzania i kontroli 
programów były ustanawiane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy oraz aby systemy te funkcjonowały skutecznie.  
 Płatności w perspektywie 2014-2020 również będą dokonywane, jak dotychczas, 
w formie płatności zaliczkowej, płatności okresowych oraz płatności salda końcowego. 
Wprowadzono ogólne zasady anulowania zobowiązań KE wobec państwa 
członkowskiego, w których uznano, że wszystkie programy podlegają procedurze 
anulowania zobowiązań określonej na podstawie tego, że kwoty związane 
z zobowiązaniem, które nie są objęte płatnością zaliczkową lub wnioskiem o płatność 
w określonym okresie, w tym wszelkimi wnioskami o płatność, w przypadku których 
całość lub część jest przedmiotem wstrzymania biegu terminu płatności lub 

zawieszenia płatności, zostaną anulowane60. 

 W przypadku płatności zaliczkowych wobec państw członkowskich przyjęto 
następujące rozwiązanie: 
a) w 2014 r.: 1 % kwoty wsparcia z funduszy polityki spójności i z EFMR na cały 

okres programowania dla programu operacyjnego lub 1,5 % kwoty wsparcia 
z funduszy polityki spójności i z EFMR na cały okres programowania dla programu 
operacyjnego, jeżeli państwo członkowskie otrzymywało pomoc finansową od 
2010 roku lub z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EISF) lub jeśli 
otrzymuje pomoc finansową na dzień 31 grudnia 2013 r.;  

b) w 2015 r: 1 % kwoty wsparcia z funduszy polityki spójności i z EFMR na cały 
okres programowania dla programu operacyjnego lub 1,5 % kwoty wsparcia 
z funduszy polityki spójności i z EFMR na cały okres programowania dla programu 
operacyjnego, jeżeli państwo członkowskie otrzymywało pomoc finansową od 
2010 r. lub z EISF, lub jeśli otrzymuje pomoc finansową na dzień 31 grudnia 2014 
r.;  

c) w 2016 r.: 1 % kwoty wsparcia z funduszy polityki spójności oraz z EFMR na cały 
okres programowania dla programu operacyjnego.  

 Jeżeli program operacyjny będzie przyjmowany w 2015 r. lub później, wcześniejsze 
raty będą wypłacane w roku, w którym przyjęto program. Kwota rocznych płatności 
zaliczkowych będzie wypłacana przed dniem 1 lipca w latach 2016-2023. Zgodnie 
z zapisami rozporządzania kwota ta stanowi następującą wartość procentową kwoty 
wsparcia z funduszy polityki spójności oraz z EFMR na cały okres programowania dla 

                                                      
60 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 86. 
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programu operacyjnego: 2016 r.: 2 %, 2017 r.: 2,625 %, 2018 r.: 2,75 %, 2019 r.: 

2,875 % oraz 2020-2023 r.: 3 %61. 
 Wprowadzono dla wszystkich funduszy wspólne zasady dotyczące płatności. W ich 
ramach uznano, że państwa członkowskie zapewniają, aby do momentu zamknięcia 
programu operacyjnego kwota wydatków publicznych wypłacona na rzecz 
beneficjentów była co najmniej równa wkładowi z funduszy polityki spójności 
wypłaconemu państwu członkowskiemu przez Komisję. Według przyjętych zasad KE 
refunduje jako płatności okresowe 90 % kwoty wynikającej z zastosowania stopy 
dofinansowania dla każdego priorytetu, ustanowionej w decyzji o przyjęciu programu 
operacyjnego, do wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach tego priorytetu 

uwzględnionych we wniosku o płatność62. Wprowadzono istotną zmianę z punktu 
widzenia beneficjentów, w której zobowiązano państwa członkowskie, aby z zastrze-
żeniem dostępności środków z początkowej i rocznej płatności zaliczkowej i z pła-
tności okresowych, instytucja zarządzająca zapewniła, aby beneficjent otrzymał 
całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 

w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta63. 
 Na cały okres programowania przyjęto zasadę gospodarowania n+3, zgodnie 
z którą KE anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która nie 
została wykorzystana na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności 
okresowe do dnia 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku, 
w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach programu operacyjnego lub 

w odniesieniu do której wniosek o płatność nie został przesłany do KE64. Założono, że 
na potrzeby programowania, a następnie włączenia do budżetu Unii, kwota zasobów na 
rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej podlega indeksacji o 2 % 

rocznie65. Dodatkowo ustalano maksymalny poziom środków przekazywanych 
z funduszy wspierających spójność na poziomie 2,35 % PKB danego państwa 
członkowskiego. Górny limit stosowany będzie w stosunku rocznym. W przypadku 
państw członkowskich, które przystąpiły do Unii przed 2013 r., a których średni realny 

                                                      
61 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 134. 
62 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 129 i 130. 
63 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 132. 
64 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 136. 
65 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Art. 91. 
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wzrost PKB w latach 2008–2010 był niższy niż -1 %, górny limit przekazywanych 

środków wyniesie 2,59 %.66 
 
Zakończenie 

 Zakres, jak i skomplikowanie reguł oraz zasad zarządzania finansowego środkami 
pochodzącymi z funduszy UE w kolejnych perspektywach finansowych ulegał 
modyfikacjom. Przyczyną tego było przede wszystkim nabywanie realnych 
doświadczeń w poszczególnych krajach UE, jak i samej KE oraz Parlamentu 
Europejskiego. Nowe rozwiązania powstawały w wyniku oceny identyfikowanych 
nieprawidłowości i samego procesu rozszerzania UE o kolejne kraje członkowskie, 
a tym samym obejmowania rozwiązaniami krajowej specyfiki prawnej, jak i rozwiązań 
finansowych (poziom budżetowy) poszczególnych państw członkowskich.  
 Kolejne perspektywy przyniosły rozluźnienie zasad gospodarowania wieloletniego, 
przechodząc od zasady n+2 do ostatecznie stosowanej n+3. Zachowano systemy 
płatności oparte na płatnościach zaliczkowych, okresowych i końcowych. Poszerzono 
kompetencje KE w zakresie oceny prawidłowości realizacji planowanych interwencji 
(przegląd wyników na poziomie zaplanowanych i wykonanych produktów 
i rezultatów), jak i w obszarze możliwości zawieszania i anulowania przepływów 
finansowych UE - kraj członkowski w sytuacji zidentyfikowania zagrożenia dla 
budżetu krajowego lub wspólnotowego. Dokonano zwiększenia nacisku na 
bezpieczeństwo środków publicznych będących w dyspozycji państwa 
członkowskiego, jednocześnie zwiększając jego odpowiedzialność za przepływy na 
poziomie krajowym, w tym rozwiązania instytucjonalne gwarantujące takie 
bezpieczeństwo.  
 Zaprezentowane mechanizmy w ramach multilevel governance pozwalają na 
systemowe zarządzania środkami publicznymi na poziomie krajowym 
i wspólnotowym. Doprowadzają do osiągania większości założonych systemem 
planistyczno-programowym celów UE, choć ich skuteczność na poziomie 
produktowym jest wyraźnie wyższa niż na poziomie zakładanych rezultatów. 
Analizując wymagania stawiane przez kolejną perspektywę finansową, można 
spodziewać się wyraźnej poprawy w tym zakresie, czyli skuteczniejszego osiągania 
efektów planowanych interwencji, dzięki zastosowaniu mechanizmów mobilizujących 
i weryfikujących działania państwa-beneficjenta. 

                                                      
66 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Załącznik VII Metoda 
alokacji środków. 
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Wykres 1. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków w ramach Podstaw 
Wsparcia Wspólnoty i programów operacyjnych na lata 2004-2006. 

Źródło: Polska Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 14 stycznia 2003 r., Warszawa, styczeń 2003 r., s. 169. 
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Schemat a. Przepływy finansowe. 

 
Schemat b. Kontrola zewnętrzna i audyt pomocy. 

Wykres 2. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków w ramach Strategii 
Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. 

Źródło: Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2003 rok, s. 89-90. 
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Schemat a. Przepływ wniosków o płatność – 
ogólny dla programów zarządzanych na 
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Schemat b. Przepływ wniosków o płatność – 
ogólny dla programów zarządzanych na 

poziomie regionalnym 
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Schemat c. Przepływ wniosków o płatność – ogólny dla programów EWT 

 
Wykres 3. Zarządzanie finansowe – schematy przepływu wniosków o płatność 

w strukturze programów operacyjnych na lata 2007-2013. 
Źródło: Załącznik nr 1 do wytycznych w sprawie warunków certyfikacji w Programach 
Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
MRR/H/9(5)06/2012, Warszawa, 26 czerwca 2012 r.  
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Wykres 4. Kontrole prowadzone przez IZ na podstawie art. 60 lit. b Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (KE) 
nr 1828/2006 w ramach pespektywy 2007-2013. 

Źródło: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu 
kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/10(5)06/2012, Warszawa, 5 czerwca 2012 r., 
s. 19.  
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A) W sytuacji gdy w programie nie ma instytucji IP II, beneficjent składa wnioski beneficjenta o płatność, w tym 
część pełniącą funkcję sprawozdawczą, bezpośrednio do IP, a w przypadku braku IP – bezpośrednio do IZ. 
B) IPII może przekazać informacje kwartalne/ sprawozdania z realizacji RPO bezpośrednio do IZ RPO. 
C) Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (dokument zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. 
pkt. 9.2.2. Komitet Monitorujący na poziomie PO) komitet monitorujący program może podjąć decyzję o powołaniu 
podkomitetu monitorującego dla poszczególnych osi priorytetowych, któremu deleguje część swoich zadań związanych 
z prowadzeniem monitorowania w ramach danej osi priorytetowej. 
D) Jeśli instytucja zarządzająca nie określi inaczej, w przypadku, gdy instytucja pełni rolę instytucji pośredniczącej dla 
więcej niż jednej osi priorytetowej, sporządza i przedkłada do instytucji zarządzającej programem operacyjnym jedno 
sprawozdanie lub informację kwartalną, zawierające dane o wszystkich wdrażanych osiach priorytetowych. 
E) W przypadku IZ RPO, sprawozdania i informacje kwartalne przekazywane są do IK RPO, która przekazuje 
sprawozdania okresowe dotyczące wszystkich regionalnych programów operacyjnych do wiadomości IK NSRO, IC i 
IZ POPT, zbiorcze sprawozdania roczne i końcowe oraz informacje kwartalne dotyczące wszystkich RPO do IK NSRO 
oraz do wiadomości IC. 
F) IZ przedkłada sprawozdanie okresowe, roczne i końcowe również do wiadomości IC, natomiast IZ RPO 
przedkłada sprawozdanie okresowe, roczne i końcowe również do wiadomości IPOC. IZ wysyła ww. sprawozdania do 
wiadomości IZ POPT. IK RPO przesyła sprawozdania okresowe oraz zbiorcze sprawozdania roczne i końcowe 
dotyczące wszystkich RPO do IZ POPT. 
G) IZ przekazuje informacje kwartalne do IK NSRO oraz do wiadomości IC, natomiast IZ RPO, przekazuje 
informacje kwartalne do IK RPO, a po weryfikacji IK RPO - do wiadomości IPOC. 
 

Wykres 5. Modelowy przebieg procesu zarządzania finansowego w perspektywie 
2007-2013. 

Źródło: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie 
sprawozdawczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/4(4)08/2011, Warszawa, 30 
sierpnia 2011 r., s. 11.  
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Wykres 6. Przepływy finansowe – model docelowy w perspektywie 2014-2020. 
Źródło: Środki pomocowe UE na lata 2014-2020 - przyszłość polityki spójności, Materiał 
roboczy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2012 r., rozwiązanie 
zgodne z: Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, 
Dokument zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r. 
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Wykres 7. Schemat funkcjonowania rezerwy wykonania w Polsce w latach 2014-

2020. 
Źródło: Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, Dokument 
zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r., s. 193. 
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postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, 
MRR/H/19(2)/02/11, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 8 lutego 2011 r. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie 
sprawozdawczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/4(4)08/2011, 
Warszawa, 30 sierpnia 2011 r. 

Podstawy Wsparcia Wspólnoty Promowanie wzrostu gospodarczego i warunków 
sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003. 

Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument 
zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, maj 2007. 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 
dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach 
funduszy strukturalnych. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady dla 
wdrożenia Rozporządzenia Rady Nr 1164/94 w sprawie systemów zarządzania 
i kontroli oraz procedur dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej 
w ramach Funduszu Spójności. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, 
z późn. zm.). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad 
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państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi 
poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dziennik 
Urzędowy UE L 140/1). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listopada 
2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w strefie euro (Dziennik Urzędowy UE L 306/8). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 16 listopada 
2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania (Dziennik Urzędowy UE L 306/25). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1084/2006. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie 
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu 
doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań 
oraz ich funkcjonowania. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 
1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 
1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. 
zm.). 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 1164/94 (Dz. Urz. UE L 
210 z 31.07.2006). 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, nowelizujące 
i uchylające niektóre Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające 
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. 

Rozporządzenie Rady (WE) 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Funduszu 
Spójności (1164/1994/EWG). 

Rozporządzenie Rady (WE) 1263/1999 z 21 czerwca 1999 r. dotyczące instrumentów 
finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności. 

Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003 rok oraz grudzień 
2003. 
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Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs – 
Community Strategic Guidelines 2007-2013), opublikowane przez KE 5 lipca 
2005 r. 

J. Szlachta Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, 
„Studia Regionalne i Lokalne”, 2001, nr 1(5). 

J. Szlachta, Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 roku, www.europa.edu.pl. 
Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, Dokument 

zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r. 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa 
wdrożeniowa) (Dz. U. 2014, poz. 1146) 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 

z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 

2006 Nr 227 poz. 1658. 
Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) 

(Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008), przedstawiony przez KE 
12 kwietnia 2005 r. 
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7. Konsekwencje rozwi ązań europejskiej polityki spójno ści na lata 
2014-2020 dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polsk i 
 
Streszczenie 

 W części pierwszej została przedstawiona ewolucja europejskiej polityki spójności 
po roku 1988 (reforma Delorsa). W drugiej części został opisany nowy model 
europejskiej polityki spójności w wieloletnim okresie programowania 2014-2020. Było 
to rezultatem zmian w paradygmacie polityki rozwoju regionalnego oraz głębokiego 
kryzysu gospodarczego z roku 2008. Odpowiedź na nowe wyzwania została 
zaproponowana w Strategii Europa 2020. Polska po akcesji do Unii Europejskiej 
w roku 2004 stała się beneficjentem europejskich funduszy inwestycyjnych 
i strukturalnych, a alokacja w latach 2014-2020 jest prawie trzy razy większa niż 
kolejnego beneficjenta. Końcowe komentarze opracowania dotyczyły przyszłości 
europejskiej polityki spójności po roku 2020. 

Słowa kluczowe: Europejska polityka spójności, rozwój regionalny, perspektywa 
finansowa 2014-2020, europejskie fundusze strukturalne i Fundusz Spójności   
 

Impact of European cohesion policy 2014-2020 on soc io-economic 
development of Poland 
Abstract 

 In part one evolution of European cohesion policy after 1988 (Delors reform) was 
presented. In part two new model of European cohesion policy in multiannual 
programming period 2014-2020 was elaborated. It was a result of changes in paradigm 
of regional development policy and consequence of deep economic crises of 2008. 
Response to new challenges was proposed in EU 2020 Strategy. In next part 
recommendations to cohesion policy in Poland in 2014-2020 were presented. Poland 
after accession to European Union in 2004 became beneficiary of European investment 
and structural funds, in 2014-2020 with allocation fast three time bigger than of next 
beneficiary. Final comments of that paper concerned future of European cohesion 
policy after 2020.  

Keywords: European cohesion policy, regional development, financial perspective 
2014-2020, European Structural and Cohesion Funds   
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1. Ewolucja europejskiej polityki spójno ści 

 Wspólnota Europejska podjęła aktywną politykę spójności po reformie Delorsa, 
którą wprowadzono w 1988 roku. Podstawowymi wyznacznikami modelu europejskiej 
polityki spójności stały się między innymi:  
(1) Jej umocowanie we wszystkich kolejnych traktatach europejskich, poczynając już 
od traktatu rzymskiego, a następnie uszczegółowiając w traktacie o Unii Europejskiej. 
W traktacie lizbońskim, jaki wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, w artykule 
3 definiującym cele Unii znalazł się następujący zapis: ”(Unia) wspiera spójność, 
gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami 
członkowskimi”.1 Oznacza to, że obok spójności gospodarczej i społecznej 
wprowadzono także spójność terytorialną.  
(2) Wieloletnie programowanie tej polityki. Z zapisów traktatu lizbońskiego wynika, 
że w Unii Europejskiej obowiązuje wieloletnia perspektywa finansowa i poszczególne 
polityki europejskie programowane są w wieloletnim horyzoncie czasowym, jednak 
nie krótszym niż 5 lat. Po wprowadzeniu reformy Delorsa mieliśmy do czynienia 
z kolejnymi wieloletnimi perspektywami finansowymi na lata: 1989-1993, 1994-1999, 
2000-2006 i 2007-2013. Obecna dotyczy także siedmiu lat, obejmujących lata 2014-
2020. Takie rozwiązanie umożliwia kompleksowe zaprojektowanie na poziomie 
każdego kraju i regionu zestawu przedsięwzięć o charakterze strukturalnym. 
(3) Uruchamianie finansowania ze środków europejskich na podstawie dokumentów 
programowych zawierających kompleksową strategię rozwoju społeczno-
gospodarczego poszczególnych krajów i regionów. Dokumenty te zakładały 
partnerstwo krajów i regionów z Komisją Europejską oraz współfinansowanie 
przedsięwzięć rozwojowych ze źródeł krajowych i europejskich. Środki Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) zgodnie z zasadą dodatkowości 
miały zwiększać skalę i zakres polityki rozwojowej państw i regionów beneficjentów. 
Stosowne ramowe dokumenty programowe powstawały w wyniku negocjacji 
pomiędzy Komisją Europejską a rządem kraju beneficjenta. Na tej podstawie 
przygotowywano programy operacyjne mogące mieć charakter: sektorowy, regionalny 
(także makroregionalny), współpracy transgranicznej oraz pomocy technicznej. 
(4) Ukierunkowanie podstawowej siły interwencji europejskiej na poziom regionalny 
administracji publicznej. Dlatego w literaturze przedmiotu często stosuje się pojęcie: 
„polityka regionalna Unii Europejskiej”, jako zamiennik terminu: „polityka spójności 
                                                      
1 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan 
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, LexisNexis, Warszawa 
2008. 
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UE”, a czasami występuje także pojęcie: ”polityka strukturalna UE”. Oznacza to, że 
terytorialnym poziomem identyfikacji obszarów problemowych są regiony typu NUTS 
2 (Nomenclature of Units for Territorial Statistics), a podstawowa część funduszy Unii 
Europejskiej jest także zarządzana na tym samym poziomie.2 Umożliwiło to szerokie 
wprowadzenie konceptu wieloszczeblowego zarządzania publicznego; 
uwzględniającego poziom europejski, krajowy, regionalny oraz lokalny administracji 
publicznej.   
(5) Przyjęcie założenia, że beneficjentami tej polityki są wszystkie regiony typu NUTS 
2 Unii Europejskiej, niezależnie od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, 
jednak przy zróżnicowanej skali wsparcia. Podstawowym beneficjentem funduszy 
strukturalnych europejskiej polityki spójności są obszary najbiedniejsze, czyli takie 
regiony w których produkt krajowy brutto na mieszkańca, według parytetu siły 
nabywczej, nie przekracza 75% średniej Unii Europejskiej. W przypadku Funduszu 
Spójności beneficjentami są państwa w których dochód narodowy brutto na 
mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie przekracza 90% średniej Unii 
Europejskiej. 
(6) Stosowanie palety instrumentów, jakimi są: bezzwrotne dotacje (granty) 
uruchamiane w ramach funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) i Funduszu Spójności oraz 
instrumenty finansowe o charakterze zwrotnym, finansowane między innymi 
w ramach aktywności Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki temu polityka ta 
sprzyjała rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego. Podstawowa część środków 
funduszy znajduje się w kopertach krajowych, których dysponentem są rządy krajów 

                                                      
2 NUTS – Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Nomenklatura Jednostek Statystyki 
Terytorialnej) jest to uniwersalna regionalizacja obowiązująca w Unii Europejskiej, zwana 
w Polsce także NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki). Wyróżnia się poziomy: NUTS 0 
(kraje członkowskie); NUTS 1 (makroregiony), NUTS 2 (regiony) oraz NUTS 3 (podregiony). 
Uzupełniające znaczenie mają dwa poziomy lokalne zwane LAU 1 i LAU 2 (Local 
Administration Units). W Unii Europejskiej złożonej od lipca 2013 roku z 28 państw wyróżnia 
się: 98 makroregionów (NUTS 1), 272 regiony (NUTS 2) oraz 1315 podregionów (NUTS 3). 
W Polsce GUS zaproponował wyróżnienie: 6 makroregionów (NUTS 1), 16 regionów (NUTS 
2) oraz 66 podregionów (NUTS 3). W wyniku uzgodnienia z EUROSTAT w Polsce od 
1 stycznia 2015 roku liczba jednostek terytorialnych typu NUTS 3 zwiększy się do 71. 
Klasyfikacja ta jest między innymi podstawą: statystyki prowadzonej zgodnie z instrukcjami 
EUROSTAT w układach terytorialnych, interwencji europejskiej polityki spójności oraz 
kryteriów dopuszczalności pomocy publicznej. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi 
interwencji europejskiej polityki spójności są obszary typu NUTS 2, a uzupełniające znaczenie 
mają obszary typu NUTS 3. 
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członkowskich, jednak obok tego stosuje się instrumenty zwane Inicjatywami 
Wspólnoty, gdzie dyspozycja środkami pozostaje w kompetencji Komisji Europejskiej. 
(7) Określenie pułapu średniorocznych transferów na rzecz państw beneficjentów tej 
polityki w relacji do wolumenu produktu krajowego brutto, czyli tak zwany capping, 
co wynikało z ograniczonego potencjału absorpcyjnego Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w tych krajach. Zarazem przyjęte zostało 
założenie, że EFSI powinny być uzupełniane środkami krajowymi, w przypadku 
najbiedniejszych regionów przynajmniej w proporcji 15 do 85.   
 
2. Model europejskiej polityki spójno ści w latach 2014-2020 

 Europejska polityka spójności jest kluczowym elementem osiągnięcia celów 
integracji europejskiej takich jak: głęboka i trwała demokracja; trwały i zrównoważony 
rozwój, wysoka jakość życia społeczeństwa, efektywność gospodarki oraz spójność 
terytorialna. Jest to jedyna polityka Unii Europejskiej schodząca do podstawowego 
poziomu: obywateli, lokalnych jednostek administracyjnych, podmiotów 
gospodarczych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw) oraz organizacji 
pozarządowych, a także innych partnerów gospodarczych i społecznych; dzięki czemu 
jest powszechnie obecna w pejzażu gospodarczym i świadomości społecznej. Zarazem 
polityka ta jest najważniejszą polityką rozwojową Unii Europejskiej, skutecznie 
wspomagającą działania podejmowane przez kraje i regiony członkowskie, w tym 
szczególnie na terenach peryferyjnych oraz obszarach o niskim poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 
 Jednak równocześnie w ostatniej dekadzie rozwinęła się w szerokim zakresie 
krytyka europejskiej polityki spójności (jej wyrazicielami byli między innymi: Sapir, 
Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Financial Times), wskazująca między 
innymi na: niską efektywność interwencji publicznej, zastępowanie naturalnych 
mechanizmów rynkowych, nieprawidłowości i patologie procesu wdrażania EFSI oraz 
nadmierne upolitycznienie procedur dotyczących funduszy Unii Europejskiej.3 Reakcja 
na krytykę europejskiej polityki spójności polegała między innymi na: poszerzaniu 
bazy politycznej beneficjentów tej polityki; szybkim dostosowywaniu rozwiązań tej 
polityki do zasadniczej zmiany kontekstu rozwojowego Europy i Świata; eliminowaniu 

                                                      
3 Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Vinals J., Wallace 
H., An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver, Report of an 
Independent High-Level Study Group to the President of the European Commission, Brussels 
2003. 
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nieprawidłowości wdrażania oraz praktycznej operacjonalizacji traktatowej kategorii 
spójności terytorialnej. 
 Znaczący wpływ na kształtowanie modelu europejskiej polityki spójności w latach 
2014-2020 miały także zmiany w doktrynie polityki rozwoju regionalnego, jakie 
wprowadziły wymiar terytorialny w główny nurt ekonomii oraz umożliwiły podjęcie 
problemu wrażliwości makroekonomicznej regionów.4 Dorobek ten związany jest 
między innymi z: nową geografią ekonomiczną (new economic geography - 
P. Krugman); polityką opartą na miejscach (place based policy - F. Barca); a także 
przestrzenią przepływów (space of flows - M. Castells).5  
 
Tabela 1. Stary i nowy paradygmat polityki regionalnej według OECD 

Cecha Stary Nowy 

Cele 
Okresowa kompensacja w 

regionach zacofanych 
Wykorzystanie potencjałów i 

wzmacnianie konkurencyjności 

Jednostka interwencji Jednostki administracyjne 
Funkcjonalne obszary 

gospodarcze 

Strategie Podejście sektorowe 
Zintegrowane projekty 

rozwojowe 

Narzędzia Subsydia i pomoc publiczna 
Mix twardego i miękkiego 

kapitału 

Aktorzy Rząd centralny 
Wieloszczeblowe zarządzanie 

publiczne 
Źródło: OECD, 2009, Regional Policy Challenges. New Issues and Good Practices, Paris 30-31 
March. 
 
 Były one przekładane na rozwiązania polityki regionalnej przez OECD (jako nowy 
paradygmat polityki regionalnej) oraz Bank Światowy.6 Pod wpływem tych organizacji 

                                                      
4 Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania 
współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2014.  
5 Fujita M., Krugman P., Venables A. J., The Spatial Economy. Cities, Regions and 
International Trade, The MIT Press, Cambridge - London 2001; Krugman P., Development, 
Geography and Economic Theory, The Massachusetts Institute of Technology Press, 
Cambridge 1995; Barca F.,  An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based 
approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report 
prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009; 
Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008 oraz Castells M.,  Społeczeństwo sieci, 
PWN, Warszawa 2008. 
6 OECD, Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, Paris, 31 March 2009; 
(The) World Bank, 2009, World development report 2009. Reshaping Economic Geography, 
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następowały także przewartościowania modelu i priorytetów europejskiej polityki 
spójności, w coraz mniejszym stopniu zorientowanych na tradycyjne działania 
wyrównawcze, a w coraz większym stopniu ukierunkowanych na konkurencyjność 
układu terytorialnego i wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych oraz 
usuwanie barier rozwojowych. Bank Światowy zwrócił uwagę na szczególne 
znaczenie większych miast dla generowania dynamicznego rozwoju społeczno-
gospodarczego. Modyfikację podejścia OECD ilustruje najlepiej nowy paradygmat 
polityki rozwoju regionalnego, przedstawiony na konferencji ministrów państw 
członkowskich tej organizacji w roku 2009.7 OECD w przeglądzie terytorialnym 
Polski wskazała na możliwości i ograniczenia zastosowania takiej doktryny polityki 
regionalnej także w naszym kraju.8 
 Wyrazem tego były także zmiany w leksykonie polityki regionalnej, 
uwzględniającym w coraz szerszym zakresie nowe aspekty, czego ilustracją były takie 
pojęcia jak między innymi: konkurencyjność regionów, samouczące się regiony, 
endogeniczne potencjały rozwojowe, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo 
informacyjne, informacyjne i komunikacyjne technologie, inteligentne specjalizacje, 
czułość i wrażliwość makroekonomiczna regionów.  
 Kształtowanie modelu i rozwiązań tej polityki na lata 2014-2020 toczyło się 
w cieniu głębokiego światowego kryzysu gospodarczego, kryzysu integracji 
europejskiej oraz kryzysu monetarnego w strefie euro, jakie miały miejsce w Unii 
Europejskiej po roku 2008. Towarzyszyły temu megatrendy globalne, generalnie 
negatywne dla Europy, polegające między innymi na: starzejącej się ludności Europy; 
cofającej się gospodarce; ewolucji postaw społecznych; spowolnionej innowacyjności; 
niedostatku energii; odwróconych dostępnościach; spolaryzowanym rozwoju; 
hybrydowej geografii, zablokowanych reformach strukturalnych oraz europejskim 
zakleszczeniu decyzyjnym.9 Wymagało to zasadniczej modyfikacji charakteru 
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020.  

                                                                                                                                             
Washington DC oraz Gill J.,  Regional development policies: place-based or people-centered, 
The World Bank, Washington D. C., October 2010.   
7 Szlachta J., 2009, Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego; w: Kukliński A., 
Pawłowski K., Wożniak J. (red.) Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. 
Strategie dla Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.  
8 OECD, Przegląd terytorialny OECD. Polska, Paryż-Warszawa. Książka została wydana przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008.  
9 J. Szlachta, Europejskie terytorium 2050 jako nowa generacja programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 
2013.  
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 Jako sposób bardziej skutecznego niż dotychczas podjęcia problemów 
strukturalnych Unii Europejskiej uznano strategię Europa 2020, będącą kontynuacją, 
ale i rozwinięciem, wcześniejszej strategii z Lizbony i Goeteborga z lat 2000-2001 
oraz odnowionej Strategii Lizbońskiej z roku 2005.10 Strategia Europa 2020 ma pomóc 
Unii Europejskiej w kreowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz 
w odzyskaniu globalnej konkurencyjności względem innych wiodących państw świata, 
w tym także najszybciej rozwijających się w ostatnich dekadach dużych gospodarek: 
Chin, Indii i Brazylii. Jako priorytety określono: (1) rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacjach; (2) promocję gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej 
i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu, 
zapewniającej wysoką spójność społeczną i terytorialną. Jako cele strategii 
przewidywane do osiągnięcia do roku 2020 określono: (1) 75% wskaźnik zatrudnienia 
dla grupy wiekowej 20-64; (2) 3% produktu krajowego brutto przeznaczane na badania 
i rozwój; (3) Cel 20/20/20 w zakresie klimatu/energetyki, zakładający 20% udział 
energii ze źródeł odnawialnych; 20% ograniczenie emisji CO2 oraz 20% zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii; (4) Udział kończących wcześniej edukację do 
10% i minimum 40% młodzieży kończącej studia w kohorcie wiekowej 30-34 lata oraz 
(5) 20 milionów ludzi mniej w strefie ubóstwa. Rządy państw członkowskich 
negocjowały z Komisją Europejską poziom realizacji każdego z tych celów do roku 
2020. Jako sposób wdrożenia tej strategii określono siedem flagowych inicjatyw: (1) 
Innowacyjna Europa; (2) Młodzi w ruchu; (3) Digitalna agenda dla Europy; (4) 
Oszczędzająca zasoby Europa; (5) Polityka przemysłowa dla ery globalizacji; (6) 
Agenda dla nowych umiejętności i miejsc pracy oraz (7) Europejska platforma przeciw 
biedzie.  
 W wyniku konsultacji społecznych europejska polityka spójności została określona 
jako istotny instrument wdrażania strategii Europa 2020. W przyjętej przez państwa 
członkowskie strategii Europa 2020 pojawiły się następujące zapisy: „Ważne, aby 

korzyści ze wzrostu gospodarczego rozkładały się równo w całej Unii, w tym 
w regionach bardziej oddalonych, zwiększając w ten sposób spójność” oraz „Bardzo 

ważnym elementem Strategii Europa 2020 będzie nadal kwestia spójności 

                                                      
10 Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 3.3.2010. 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej, tak aby wykorzystać całą energię i potencjał 
i skierować je na realizację priorytetów strategii”.11   
 Konsekwencją tej zasadniczo nowej i nie tak korzystnej jak w poprzednich latach 
sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich było 
między innymi:12   
(1) Po raz pierwszy w historii europejskiej polityki spójności zmniejszenie alokacji 
finansowej uruchamianej w ramach wieloletniej pespektywy programowania polityk 
Unii Europejskiej. Wynika to z problemu niemożności zbilansowania dochodów 
i wydatków budżetowych większości państw członkowskich, co spowodowało 
przedłużające się aż do listopada 2013 roku negocjacje na temat nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej. Użyto w tym celu konceptu „more for less” (wi ęcej za 
mniej) zakładając, że w latach 2014-2020 nastąpi zasadnicze zwiększenie efektów 
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej, pomimo mniejszych środków i poszerzenia 
zakresu rzeczowego interwencji europejskiej polityki spójności. Równocześnie po raz 
pierwszy po roku 1988 zaproponowano bardzo znaczące rozpiętości wielkości alokacji 
wieloletniej perspektywy budżetowej pomiędzy zobowiązaniami i płatnościami. 
Ponieważ budżety roczne w Unii Europejskiej nie mogą być niezrównoważone, 
oznacza to w poszczególnych latach okresu 2014-2020 konieczność dostosowania 
zobowiązań do płatności, czyli wprowadzenia cięć w faktycznie ponoszonych 
wydatkach.  
(2) Kolejne zmodyfikowanie priorytetów terytorialnych interwencji. Wyrazem tego 
było zaproponowanie nowej kategorii regionów problemowych, zwanych 
przejściowymi, w których produkt krajowy brutto na mieszkańca według parytetu siły 
nabywczej wynosi od 75% do 90% średniej Unii Europejskiej. Stwierdzono, że wiele 
słabych regionów poprawia swoją sytuację, jednak tylko do takiego przedziału (75-
90% średniej UE), bowiem dalsza poprawa pozycji nie jest możliwa, ze względu na 
słabości strukturalne. Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowej generacji 
instrumentów takich jak: Instrument Łączący Europę (Connecting Europe Facility) 
zorientowany na: (1) transeuropejskie sieci transportowe, (2) sieci energetyczne oraz 
(3) informacyjne i komunikacyjne technologie, a także Inicjatywa na rzecz 
Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Initiative), służąca ograniczeniu 
bezrobocia wśród młodzieży. 

                                                      
11 Komisja Europejska, Europa 2020, op. cit. 
12 Dokument: Komisja Europejska, Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój 
gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela 
2011, zawiera oficjalne uzasadnienie przyjętych na lata 2014-2020 legislacji i rozwiązań.  
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(3) Zasadnicza zmiana sytuacji w zakresie przebiegu procesów konwergencji 
społeczno-gospodarczej po roku 2008.13 We wcześniejszych latach systematyczny 
proces wzrostu poziomu spójności był rejestrowany w Unii Europejskiej, zarówno na 
poziomie krajów członkowskich, jak też w układzie regionalnym, dla obszarów typu 
NUTS 2 i NUTS 3. W niektórych krajach członkowskich, w tym także w Polsce, miał 
miejsce wzrost zróżnicowań międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych. 
W warunkach głębokiego kryzysu gospodarczego mającego miejsce w Europie 
generalnie znacznie mniej odporne na makroekonomiczne wyzwania globalne okazały 
się regiony peryferyjne, o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, co 
pozwala na sformułowanie wniosku o narastającej po roku 2008 dywergencji.  
(4) Zmiany trajektorii rozwojowych w układzie makroregionów Unii Europejskiej 
po roku 2008. Zdecydowanie najbardziej odporna na zjawiska kryzysowe okazała się 
Europa Północna, a w drugiej kolejności Europa Zachodnia. Zasadniczo najgorzej 
z wyzwaniami kryzysowymi radzi sobie Europa Południowa, tylko nieco lepiej Europa 
Wschodnia. Oczywiście sytuacja poszczególnych państw i regionów w ramach tych 
makroregionów jest zróżnicowana, niektóre radzą sobie z wyzwaniami lepiej, inne 
nieco gorzej. Jednak kontynuacja takich trajektorii rozwojowych w kolejnych latach 
oznaczałaby zasadnicze podważenie dotychczasowych osiągnięć europejskiej polityki 
spójności, uzyskanych po roku 1988 w przypadku Europy Południowej i po roku 2004 
w przypadku Europy Wschodniej. 
(5) Przeorientowanie priorytetu interwencji europejskiej polityki spójności 
w kierunku konkurencyjności kosztem spójności. Oznacza to z pewnym 
uproszczeniem, że o ile fundusze strukturalne w latach 2007-2013 były to przede 
wszystkim pieniądze dla samorządów, to w latach 2014-2020 są to w pierwszej 
kolejności środki dla sektora przedsiębiorstw. Sektor przedsiębiorstw będzie 
dysponentem środków na badania naukowe. Wzmacnianie tego segmentu europejskiej 
polityki spójności dotyczy także wspieranie usług instytucji otoczenia biznesowego na 
rzecz gospodarki. Służy temu także stopniowe przesuwanie środków przeznaczonych 
dla sektora przedsiębiorstw z dotacji w kierunku instrumentów zwrotnych, jakimi są 
różnego rodzaju fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i gwarancyjne, kapitału 

                                                      
13 Podstawowymi dokumentami obrazującym procesy spójności w Unii Europejskiej są tak 
zwane raporty kohezyjne, sporządzane jak dotąd regularnie co trzy lata, zgodnie z zapisami 
traktatowymi. Ostatni piąty raport został przedstawiony w listopadzie 2010 roku, kolejny 
szósty, wbrew obowiązującym regulacjom, przedstawiono dopiero w czerwcu 2014 roku. Patrz: 
Komisja Europejska, 2010, Piąte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej. Inwestowanie w przyszłość Europy, Bruksela, 16 listopad.   
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wstępnego oraz kapitału podwyższonego ryzyka oraz stosowanie w coraz szerszym 
zakresie instrumentów inżynierii finansowej.   
(6) Niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze rejestrowane w bezpośrednim 
otoczeniu geograficznym Unii Europejskiej. Oznaczało to między innymi: 
niestabilność polityczną, kryzysowe zjawiska gospodarcze oraz związaną z nimi presję 
migracyjną. Dotychczasowa strategia kija i marchewki ze strony Unii Europejskiej 
(z jednej strony aktywność agencji FRONTEX – Europejskiej Agencji Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich oraz 
z drugiej strony Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako sposób cywilizowania relacji 
z otoczeniem zewnętrznym) okazała się niespecjalnie skuteczna, przede wszystkim ze 
względu na skalę wyzwań mających miejsce w Afryce Północnej, na Bliskim 
Wschodzie oraz w Europie Wschodniej. Miało to bezpośredni negatywny wpływ na 
trajektorie rozwojowe regionów Unii Europejskiej położonych wzdłuż granic 
zewnętrznych.  
(7) Coraz większa uwaga przywiązywana do efektywności i sprawności 
wykorzystania środków europejskiej polityki spójności. Służy temu między innymi 
pułap transferów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rzecz krajów 
beneficjentów (capping) w relacji do produktu krajowego, motywowany ograniczonym 
potencjałem absorpcyjnym poszczególnych państw członkowskich. W latach 2014-
2020 średnioroczny pułap takich transferów został ustalony na poziomie 2,35% 
produktu krajowego brutto kraju beneficjenta, co oznacza zasadnicze jego obniżenie 
w porównaniu z latami 2007-2013. Kolejnym sposobem służącym przyspieszeniu 
zagospodarowania środków europejskich jest reguła n+, określająca w ciągu ilu 
kolejnych lat zobowiązania na dany rok powinny zostać zagospodarowane jako 
płatności. W okresie programowania 2014-2020 zaproponowano regułę n+3, co 
oznacza, że ostatnie płatności z tej perspektywy finansowej muszą zostać uruchomione 
do końca roku 2023. Wreszcie kolejnym elementem jest europejska rezerwa 
programowania, co oznacza, że 6% alokacji dla każdego kraju zostanie ewentualnie 
uruchomione w roku 2019, jednak pod warunkiem skutecznego wdrożenia celów 
strategii Europa 2020.    
(8) Wzmocnienie prorozwojowego ukierunkowania europejskiej polityki spójności. 
Kluczowe znaczenie dla kształtu interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w latach 
2014-2020 ma rozporządzenie ogólne, przedstawione w roku 2011, a następnie 
przyjęte w grudniu 2013 roku.14 Zawarta jest w nim propozycja koncentracji 

                                                      
14 Patrz: Komisja Europejska, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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tematycznej kierunków interwencji. Określono w nim 11 celów tematycznych, jakimi 
są: (1) Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji; (2) Wzmacnianie 
dostępu do wykorzystania oraz jakości informacyjnych i komunikacyjnych techno-
logii; (3) Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora 
rolnictwa (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz 
rybołówstwa (Europejski Fundusz Morski i Rybacki); (4) Wspieranie przesunięcia 
w kierunku niskowęglowej gospodarki we wszystkich sektorach gospodarki; 
(5) Promowanie adaptacji do zmian klimatycznych, zabezpieczania przed i zarządzania 
ryzykiem; (6) Ochranianie środowiska i promowanie efektywności zasobów; 
(7) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł 
w podstawowej infrastrukturze sieciowej; (8) Promowanie zatrudnienia i wspieranie 
mobilności siły roboczej; (9) Promowanie integracji społecznej i zwalczania 
bezrobocia; (10) Inwestowanie w edukację, umiejętności oraz uczenie się przez całe 
życie oraz (11) Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i sprawnej administracji 
publicznej. Równocześnie określono minimalne pułapy wydatków na rzecz 
poszczególnych celów tematycznych. Taka koncentracja tematyczna ma 
przeciwdziałać rozpraszaniu środków europejskiej polityki spójności na mniej istotne 
kierunki, co dotychczas w wielu przypadkach nie pozwalało na uzyskanie niezbędnej 
masy krytycznej podejmowanej interwencji. 
(9) Założenie powrotu do klasycznego modelu interwencji europejskiej, 
zakładającego kompleksowość interwencji strukturalnej Unii Europejskiej. Wyrazem 
tego jest uwzględnienie w podstawowym dokumencie programowym, jakim są 
Wspólne Ramy Strategiczne, wszystkich pięciu funduszy EFSI: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego 
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także skorelowanie EFSI z innymi 
instrumentami polityki Unii Europejskiej takimi jak: Horyzont 2020 i inne centralnie 
zarządzane unijne programy w dziedzinie badań i innowacji, program rezerwa dla 
nowych instalacji finansowania projektów demonstracyjnych, program działań na 
rzecz środowiska i klimatu LIFE, Erasmus +, program UE na rzecz zatrudnienia 
i innowacji społecznych, Instrument „Łącząc Europę”, instrument Pomocy 

                                                                                                                                             
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem Wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Bruksela, dnia 
17.12.2013, nr 1303/2013. 
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Przedakcesyjnej, Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz Europejski Fundusz 
Rozwoju.15 Jednak pomimo najlepszych intencji raporty ewaluacyjne rejestrują 
niedostateczne współdziałanie funduszy europejskiej polityki spójności i pozostałych 
funduszy i innych instrumentów. Ważnym elementem służącym kompleksowości jest 
także wprowadzenie w latach 2014-2020 do modelu interwencji obok polityki 
regionalnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich także polityki miejskiej, czego 
wyrazem jest zmiana nazwy odpowiedniej Dyrekcji Generalnej Unii Europejskiej na 
Dyrekcję Polityki Regionalnej i Miejskiej. 
(10)  Zmodyfikowanie po raz kolejny systemu programowania. Wiodącym 
dokumentem ramowym w latach 2014-2020 są Wspólne Ramy Strategiczne (WRS), 
określające priorytety interwencji w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych 
i Inwestycyjnych. Na tej podstawie zostają przygotowane Umowy Partnerstwa 
pomiędzy krajem członkowskim a Komisją Europejską. Na ich podstawie będzie 
uruchamiany zestaw programów operacyjnych. Zmiany te oznaczają konieczność 
przyjęcia przez poszczególne kraje własnego dokumentu typu średniookresowej 
strategii rozwoju kraju, będącego podstawą programowania interwencji strukturalnej 
Unii Europejskiej oraz wykształcenia nowych umiejętności negocjacyjnych. Proponuje 
się wprowadzenie dwojakiego rodzaju warunkowości: ex ante oraz 
makroekonomicznej. Pierwsza z nich polega na gwarancji sprawnego zarządzania 
środkami Unii Europejskiej. Wyróżniono tematyczne warunki wstępne powiązane 
z jedenastoma celami tematycznymi oraz ogólne warunki wstępne związane z: 
zapobieganiem dyskryminacji, równouprawnieniem płci, niepełnosprawnością, 
zamówieniami publicznymi, pomocą państwa, prawodawstwem w dziedzinie 
środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko, a także systemami statystycznymi i wskaźnikami 
rezultatu. Druga z nich zakłada, że w warunkach utrzymywania zbyt wysokiego 
deficytu budżetowego przez państwa członkowskie będzie możliwe korygowanie 
alokacji na niekorzyść krajów nie wypełniających warunków zdrowej polityki 
fiskalnej.    
(11) Jako sposób wdrożenia nowego w traktatach europejskich wymiaru 
„terytorialnego” przyjęto politykę wspierania rozwoju lokalnego oraz politykę miejską, 

                                                      
15 Komisja Europejska, Wspólne Ramy Strategiczne. Dokument roboczy służb Komisji. 
Elementy Wspólnych Ram Strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, Bruksela, SWD(2012)61 final część I i II, 14 marca 2012. 



Konsekwencje rozwiązań europejskiej polityki spójności   175 

dotąd w niewielkim stopniu i zakresie podejmowane z poziomu całej Unii 
Europejskiej.16 W projekcie regulacji prawnych europejskiej polityki spójności na lata 
2014-2020, jako operacjonalizację wymiaru terytorialnego zaproponowano zestaw 
nowych instrumentów, dotyczących między innymi polityki miejskiej oraz rozwoju 
lokalnego. Są to: (1) rozwój lokalny typu LEADER dla innych niż wiejskie obszary 
(Community led local development); (2) strategie rozwoju lokalnego (local 

development strategies); (3) wspólne grupy akcji (joint action groups); (4) lokalne 
plany akcji (local action plans); (5) zintegrowane terytorialnie inwestycje (integrated 
territorial investment); (6) trwały i zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych; 
(7) platforma rozwoju miast (urban development platform); a także (8) innowacyjne 
akcje w sferze trwałego i zrównoważonego rozwoju miast. Jako obowiązujący 
wprowadzono nowy instrument - Prognozy Oddziaływania Terytorialnego (Territorial 
Impact Assessment).  
 Zmiany te oznaczają, że od roku 2014 mamy do czynienia z nową generacją 
europejskiej polityki spójności, a doświadczenia państw i regionów beneficjentów 
z poprzednich okresów programowania mają jedynie ograniczoną wartość. 
 
3. Wnioski dla kształtowania europejskiej polityki spójno ści w Polsce 

w latach 2014-2020 

 Uruchomienie po akcesji w roku 2004 procedur i instrumentów europejskiej 
polityki spójności w Polsce przyniosło wiele pozytywnych efektów i umożliwiło 
między innymi:17 

• Zainicjowanie pierwszej generacji polityki rozwojowej prowadzonej w oparciu 
o wieloletnie dokumenty programowe, które są przygotowywane zgodnie 
z najlepszymi praktykami strategicznego programowania rozwoju w świecie; 

• Wykreowanie potencjału niezbędnego do prowadzenia polityki rozwojowej, nie 
tylko na poziomie krajowym, ale także na poziomie wojewódzkim, co pozwoliło na 
znaczącą decentralizację tej polityki; 

• Lepsze wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych Polski 
i poszczególnych regionów oraz usunięcie szeregu barier rozwojowych, 

                                                      
16 Komisja Europejska, Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, Bruksela, arkusz informacyjny, 2012. 
17 Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na 
innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki 
i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012. 
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dotyczących między innymi: infrastruktury, kapitału ludzkiego i sektora przed-
siębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw; 

• Ograniczenie braków w zakresie jakości czynników podażowych sfery wytwórczej, 
w tym dotyczących: infrastruktury technicznej, siły roboczej, otoczenia biznesu itd.; 

• Pobudzanie dzięki alokacjom Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwesty-
cyjnych stanu koniunktury gospodarczej, co miało szczególne znaczenie w latach 
2009-2013 i przyczyniło się do utrzymania polskiej gospodarki na ścieżce wzrostu; 

• Wprowadzenie programowania, monitoringu, ewaluacji, audytu, certyfikacji, oraz 
współfinansowania jako powszechnie stosowanych rozwiązań i praktyk. Istotnym 
elementem zmian są konkursowe procedury wyboru projektów; 

• Budowanie kapitału społecznego, poprzez stymulowanie partycypacji partnerów 
gospodarczych i społecznych w różnych fazach wdrażania Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz bezpośrednie finansowanie projektów 
dotyczących tego sektora. 

 Często niedoceniane jest olbrzymie znaczenie cywilizacyjne europejskiej polityki 
spójności, która umożliwiła myślenie i działanie w kategoriach rozwojowych w: 
małych i średnich przedsiębiorstwach; samorządach lokalnych i regionalnych; 
organizacjach pozarządowych; podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach 
naukowo-badawczych, a także stosowanie uspołecznionych procedur planistycznych, 
które uwzględniają różnych partnerów społecznych i gospodarczych. Jest to jedyna 
polityka europejska która schodzi na poziom lokalny, dlatego ma ona olbrzymi wymiar 
demonstracyjny. Warunkiem jej sukcesu jest współdziałanie poziomu europejskiego, 
krajowego, regionalnego i lokalnego administracji, co sprawiło, że polityka spójności 
stała się silnym stymulatorem wprowadzania wieloszczeblowego zarządzania 
publicznego. Zasadniczo poprawiła się jakość administracji publicznej zaangażowanej 
w proces wdrażania europejskiej polityki spójności, zarówno na poziomie krajowym, 
jak też regionalnym, ale dystans w jakości rządzenia wobec starych państw 
członkowskich jest jeszcze olbrzymi. 
 Polska przyjęła względnie zdecentralizowany model zarządzania funduszami 
strukturalnymi, bowiem istotnymi elementami systemu wdrażania stały się: regionalne 
programy operacyjne, i programy współpracy transgranicznej wzdłuż wewnętrznych 
granic pomiędzy państwami Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zawierający 16 segmentów 
wojewódzkich koncentrował około 1/4 alokacji europejskiej polityki spójności 
w Polsce. W latach 2007-2013 regionalne programy operacyjne oraz 
zdecentralizowany segment programu operacyjnego Kapitał Ludzki skupiały około 
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36% całości środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce. 
Oznaczało to możliwość, a zarazem wyznaczało konieczność, rozwijania potencjału 
w zakresie zarządzania polityką regionalną na poziomie wojewódzkim. Można dlatego 
powiedzieć, że dzięki europejskiej polityce spójności samorządy wojewódzkie stały się 
po akcesji ważnymi aktorami polityki rozwojowej naszego kraju. Efekt 
demonstracyjny przedsięwzięć i projektów finansowanych w ramach europejskiej 
polityki spójności był także istotny, a skala potencjalnie dostępnych funduszy 
katalizowała rozwój strategicznego myślenia na poziomie wojewódzkim, ale także na 
poziomie lokalnym oraz sprzyjała ograniczeniu syndromu pasywnych gmin. Zakłada 
się, że w latach 2014-2020 ponad 40% środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności będzie zarządzane na poziomie wojewódzkim. 
 Na podstawie doświadczeń wdrażania w Polsce europejskiej polityki spójności 
w latach 2004-2013 można sformułować wnioski, będące zarazem rekomendacjami dla 
kształtowania interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w najbliższej dekadzie. 
Kluczowe znaczenie dla Polski ma zachowanie przyzwoitej dynamiki wzrostu 
gospodarczego, co warunkuje zmniejszanie dystansu rozwoju względem starych 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak tradycyjne czynniki rozwoju Polski 
wyczerpują się i grozi nam załamanie dotychczasowej bardzo korzystnej trajektorii 
rozwojowej.18 Europejska polityka spójności, która jest reformowana zgodnie 
z założeniami Strategii Europa 2020, została zorientowana na wdrożenie nowego 
modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, bazującego na konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki, co warunkuje powstrzymanie procesu deterioracji 
pozycji gospodarczej Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie także dla Polski ma 
dlatego efektywne wykorzystanie środków unijnych na wsparcie konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki. Uwzględniając już osiągnięty poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski negatywnie wyróżnia się jakość instytucji, czego 
jednym z elementów jest w dalszym ciągu niska jakość kapitału społecznego i niska 
jakość rządzenia, co wymaga ukierunkowanych działań ze strony europejskiej polityki 
spójności w nadchodzących latach.  
 Najwięksi beneficjenci europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020 
w cenach stałych z 2011 roku to: Polska (72,82 mld euro), Włochy (29,34 mld euro), 
Hiszpania (25,12 mld euro), Rumunia (21,83 mld euro); Czechy (20,59 mld euro); 
Węgry (20,50 mld euro); Portugalia (19,60 mld euro), Niemcy (17,21 mld euro), 
Grecja (14,44 mld euro), Francja (14,29 mld euro); Słowacja (13,09 mld euro) oraz 
Wielka Brytania (10,36 mld euro). Tak wysokie alokacje zaplanowane dla Polski 
                                                      
18 Główny Urząd Statystyczny,  Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, Warszawa 2014. 
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w tym okresie stały się możliwe dzięki wysokiej dynamice produktu krajowego brutto 
w ostatnich latach oraz pozostawaniu piętnastu województw (z wyjątkiem Mazowsza) 
w grupie regionów o produkcie krajowym brutto na mieszkańca według parytetu siły 
nabywczej poniżej 75% średniej Unii Europejskiej. Polska jest jednym z trzech państw 
członkowskich, w których alokacje środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w latach 2014-2020 w porównaniu z latami 2007-2013 zwiększyły się. 
 Problemem dla Polski jest oczywiście fakt, że o ile w latach 2007-2013, tak jak we 
wszystkich poprzednich wieloletnich okresach programowania polityk i budżetu 
Wspólnoty Europejskiej od czasu reformy Delorsa wprowadzonej w roku 1988, 
podstawowym odniesieniem interwencji strukturalnej Unii Europejskiej był rozwój 
regionalny i spójność gospodarcza i społeczna oraz dodana w międzyczasie spójność 
terytorialna, to w latach 2014-2020 będzie to strategia Europa 2020. Zakłada ona jako 
priorytet wszystkich polityk Unii Europejskiej inteligentny i zrównoważony rozwój, 
sprzyjający włączeniu społecznemu. Wymiary regionalne polityk Unii Europejskiej 
i państw członkowskich stały się w tej sytuacji drugorzędne, bowiem cele strategii 
Europa 2020 tak naprawdę są aprzestrzenne i znacznie łatwiej będzie je wdrażać 
w układzie sektorowym niż regionalnym.  
 Oczywiście oznacza to dramatyczne wyzwanie dla polityki regionalnej w Polsce, 
prowadzonej po wejściu do Unii Europejskiej, czyli od roku 2004, głównie w oparciu 
o finansowanie dostępne w ramach europejskiej polityki spójności, gdy zdecydowana 
większość regionów naszego kraju (z wyjątkiem części Mazowsza związanej 
z metropolią Warszawy) to w dalszym ciągu obszary bardzo biedne lub zwyczajnie 
biedne. W przyszłości erozja unijnych środków publicznych przeznaczanych na 
klasyczną politykę regionalną w Polsce powinna zostać w tej sytuacji zrekom-
pensowana większym finansowaniem ze środków krajowych. 
 Krytyczna ocena dotyczy możliwości utrzymania wysokiej trajektorii rozwojowej 
w Polsce w nadchodzących latach, w warunkach bazowania na tradycyjnych 
czynnikach wzrostu gospodarczego, czego jednym z elementów są relatywnie niskie 
płace. Pojawia się oczywiście pytanie, czy w przyszłości podstawą konkurencyjności 
Polski mają być niskie płace.19 
 Zgodnie z przytoczonymi już wcześniej regulacjami na lata 2014-2020 w Unii 
Europejskiej nastąpiła po raz kolejny zasadnicza modyfikacja systemu programowania 
europejskiej polityki spójności. W wyniku rozpoczętych w marcu 2014 roku negocjacji 
pomiędzy Komisją Europejską i Rządem Polski powstaje dokument zwany Umową 

                                                      
19 T. Geodecki, G. Gorzelak  i inni, op. cit. 
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Partnerstwa oraz zostają uzgodnione programy operacyjne. Komisja Europejska 
sformułowała swoje założenia interwencji strukturalnej w Polsce w latach 2014-2020 
w dokumencie nazwanym Position Paper.20 
 Position Paper dla Polski zawiera syntetyczny tekst główny oraz szeroki aneks. 
Podstawowym problemem Polski według Position Paper jest utrzymanie wysokiej 
dynamiki wzrostu dochodu narodowego, ze względu na wyczerpywanie się prostych 
rezerw rozwojowych. Utrzymanie korzystnej trajektorii rozwojowej jest warunkiem 
zmniejszania dystansu wobec bogatszych państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz bardziej skutecznego niż dotychczas podejmowania problemów strukturalnych. 
Wskazano na znaczenie wykonania wyznaczonych dla Polski w Krajowym Programie 
Reform w horyzoncie czasowym roku 2020 celów strategii Europa 2020. Jako 
najbardziej wymagające wyzwania określono:  
(1) niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę (transportową, teleinformatyczną 

i energetyczną). Szczególną uwagę zwrócono na sieć kolejową oraz penetrację 
szerokopasmowym Internetem; 

(2) nieatrakcyjne systemy badawcze i innowacyjne oraz niską konkurencyjność 
biznesu. Bardzo niski poziom nakładów na B+R w Polsce oraz niezbyt skuteczne 
podejmowanie problemów strukturalnych prowadzi do niskiego potencjału 
innowacyjnego kraju oraz ograniczonej zdolności małych i średnich 
przedsiębiorstw do operowania na Wspólnym Rynku;  

(3) niską partycypację na rynku pracy. Szczególnym problemem jest niski udział 
zatrudnionych wśród starszych kohort wiekowych oraz bardzo niski wiek 
wychodzenia z rynku pracy, co dotyczy szczególnie kobiet. Wskazano na szereg 
bardzo niepokojących syndromów sytuacji na rynku pracy, dotyczącej między 
innymi młodzieży. Towarzyszą temu niespójności systemu edukacyjnego oraz 
wysoki udziału osób zagrożonych ubóstwem; 

(4) nieefektywne gospodarowanie zasobami. Polska gospodarka jest przynajmniej 
dwukrotnie bardziej energochłonna niż ma to miejsce przeciętnie w całej Unii 
Europejskiej, podobnie niekorzystnie kształtuje się surowcochłonność produkcji 
oraz poziom emisji zanieczyszczeń. Niepokojący jest deficyt zasobów wodnych.  

 Ustalenia tej diagnozy powiązano z czterema priorytetami kierunków finansowania, 
proponowanymi w ramach funduszy europejskich dla Polski w latach 2014-2020, 
jakimi według Komisji Europejskiej mają być:  

                                                      
20 European Commission, Position of the Commission Services on the development of 
Partnership Agreement and programmes in Poland for the period 2014-2020, Brussels, 
28/09/2012. 
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(1)  Nowoczesne sieci infrastrukturalne (transportowe, energetyczne i tele-
informatyczne), jakie są niezbędne dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. Efektem tego powinna być zasadniczo zwiększona dostępność terytorialna 
w różnych skalach przestrzennych. Zdecydowanym priorytetem w latach 2014-2020 
powinien cieszyć się transport kolejowy. Wskazuje się na znaczenie rozwoju 
zintegrowanych systemów transportowych w obszarach metropolitalnych. 
W przypadku infrastruktury energetycznej dostrzeżono kluczowy problem zasadniczej 
modernizacji sieci energetycznej. Trafnie wskazano na olbrzymie potrzeby 
inwestycyjne w sferze Informacyjnych i Komunikacyjnych Technologii, sprowadzając 
je przede wszystkim do wymiaru związanego z hardware – czyli dostępności do sieci.  
(2)  Przyjazne dla innowacji otoczenie biznesowe. W Polsce niezbędne jest 
zasadnicze zwiększenie poziomu i udziału inwestycji prywatnych w B+R. Konieczne 
jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, skoncentrowane 
przede wszystkim na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno także 
sprzyjać wzrostowi zatrudnienia. Szczególne znaczenie ma rozwój e-gospodarki, co 
pozwoli na zasadnicze obniżenie zbyt wysokich kosztów transakcyjnych. Deficytem, 
szczególnie bolesnym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pozostaje dostęp 
do usług finansowych i zaawansowanych usług finansowych. Zakłada się, że 
efektywna i przyjazna dla biznesu administracja publiczna będzie stymulatorem 
pozytywnych zmian w Polsce, przede wszystkim dzięki uproszczeniu procedur 
administracyjnych, zwiększeniu jakości świadczenia usług prawnych oraz 
systemowemu podejściu do e-administracji.  
(3)  Zwiększenie partycypacji na rynku pracy poprzez poprawę sytuacji w sferze 
zatrudnienia oraz politykę w zakresie włączenia społecznego i edukacji. Jako kluczowy 
element realizacji tego priorytetu określono integrację najbardziej wrażliwych grup 
społecznych na rynku pracy, a zaliczono do nich: osoby starsze, kobiety, młodzież oraz 
osoby narażone na dyskryminację i wykluczenie społeczne, proponując konkretne 
kierunki interwencji w odniesieniu do każdej z tych grup. Drugim istotnym kierunkiem 
interwencji jest, według Komisji Europejskiej, zasadnicza poprawa jakości edukacji, 
co odnoszone jest przede wszystkim do kształcenia zawodowego oraz edukacji na 
poziomie wyższym. Wskazano także na potrzebę skutecznego wdrożenia modelu 
edukacji przez całe życie oraz promowanie powszechnego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej. 
(4)  Przyjazną dla środowiska oraz efektywnie wykorzystującą zasoby 
gospodarkę. Oczekuje się pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce, znacznie 
efektywniej wykorzystującej energię oraz cechującą się znacznie mniejszym 
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zapotrzebowaniem na paliwa węglowe. Powinno temu służyć zasadnicze zwiększenie 
produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co tworzy potencjał do 
zastosowania innowacyjnych technologii. Drugim elementem wdrożenia tego 
priorytetu powinna być ochrona środowiska przyrodniczego i poprawa jakości 
zarządzania zasobami naturalnymi, uwzględniająca paletę działań dotyczących przede 
wszystkim: zarządzania zasobami wody i ziemi, ochrony przed powodziami, ochrony 
zasobów naturalnych, promowania bioróżnorodności, mitygowania zmian 
klimatycznych oraz racjonalnego zarządzania strefami przybrzeżnymi. 
 Priorytety te wyznaczają ramy interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce 
w latach 2014-2020, przekładając się na zapisy Umowy Partnerstwa i poszczególnych 
programów operacyjnych. 
  
Zakończenie 

 Przyszłość europejskiej polityki spójności po roku 2020 jest niejasna. Jednak 
Polska w żadnym przypadku nie powinna liczyć na tak obfite jak dotychczas 
finansowanie w ramach europejskiej polityki spójności po roku 2020. Najbardziej 
pesymistyczny dla Polski scenariusz to wprowadzenie dwu budżetów, jednego dla 
strefy euro, drugiego ogólnego. Nawet gdyby utrzymano zdecydowaną koncentrację 
środków w regionach typu NUTS 2 w których produkt krajowy brutto na mieszkańca 
według parytetu siły nabywczej nie przekracza 75% średniej Unii Europejskiej to 
rosnący dobrobyt naszych województw oraz pewne zmiany sposobu rejestracji 
produktu krajowego brutto postulowane przez EUROSTAT (przesunięcie przynajmniej 
o jeden rok podstawy identyfikacji obszarów zaliczanych do poszczególnych kategorii 
interwencji, odniesienie do liczby rezydentów czyli osób faktycznie żyjących w danym 
kraju i regionie a nie formalnie zamieszkałych obywateli) plus efekt statystyczny 
wynikający z rozszerzeń Unii Europejskiej o niektóre państwa Zachodnich Bałkanów 
oznaczają, że nie tylko Mazowsze, ale także kolejne 4-5 województw wypadnie 
z grupy beneficjentów najbardziej szczodrego wsparcia dostępnego w ramach 
europejskiej polityki spójności (Dolnośląskie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie 
i prawdopodobnie także Łódzkie). W sumie te sześć województw koncentruje znacznie 
ponad połowę ludności Polski. Niekorzystny przebieg procesów społeczno-
gospodarczych w dekadzie lat dwudziestych XXI wieku oraz krytyczna percepcja 
dotychczasowych osiągnięć europejskiej polityki spójności mogą przyczynić się do 
zasadniczych cięć wydatków ponoszonych z budżetu Unii Europejskiej na rzecz tej 
polityki. Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że Polska stanie się już wkrótce 
płatnikiem netto do budżetu Unii Europejskiej. 
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 Wynika z tego oczywisty wniosek, że zasadnicza przebudowa modelu polityki 
regionalnej w Polsce powinna nastąpić jeszcze w tej dekadzie, bowiem dotychczasowa 
formuła polityki regionalnej w Polsce stopniowo wyczerpuje się, a kontynuowanie 
rozwiązań jakie zostały ukształtowane w latach 2004-2013 nie będzie po prostu 
możliwe. Wykorzystując dorobek europejskiej polityki spójności trzeba zbudować 
politykę regionalną finansowaną ze środków polskich, wspieraną jedynie 
w ograniczonym zakresie funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności.21 Jeśli to 
nie nastąpi to bardzo prawdopodobna jest degradacja sposobu uprawiania polityki 
regionalnej w Polsce ze względu na zakres i charakter interwencji publicznej na 
poziomie krajowym i regionalnym oraz zaprzepaszczenie dorobku związanego 
z europejską polityką spójności. 
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8. Globalne wyzwania rozwojowe a religie światowe 
 
Streszczenie 

 W opracowaniu zanalizowane zostały odpowiedzi religii światowych na problemy 
wynikające z zachodzących procesów globalizacyjnych, które są odpowiedzialne 
z kolei za stwarzanie przeszkód w dalszym trwałym rozwoju. Na początku znajduje się 
omówienie problemów wynikłych z procesów globalizacyjnych, w drugiej części 
scharakteryzowane zostały kanały za pomocą których religie świata formułują swoje 
odpowiedzi na wyróżnione problemy oraz źródła na których się opierają sugerując 
rozwiązania dla powstałych problemów. W trzeciej części są przedstawione 
odpowiedzi religii na te wyróżnione wyzwania:  wyzwania o charakterze społecznym 
(nierówność, bezrobocie i ubóstwo – jako konsekwencje procesów globalizacyjnych) 
i wyzwania o charakterze gospodarczym tj. polityka rozwojowa , społeczeństwo 
konsumpcyjne i zarządzanie międzynarodowe. W zakończeniu oprócz krótkiego 
podsumowania podobieństw i różnic występujących między stosunkiem religii do 
problemów globalizacji, przedstawione zostały szanse i zagrożenia związane 
z aktywnością religii na tym polu. 

Słowa kluczowe: religie światowe (Hinduizm, Buddyzm, Judaizm, Chrześcijaństwo, 
Islam), rozwój globalny, globalizacja, bezrobocie, ubóstwo, nierówność dochodów, 
społeczeństwo konsumpcyjne 
 

Global challenges of development and world religion s  
Abstract 

 The paper is focussing on the analysis of world's religions responses to problems 
arising from globalization processes, which in turn are responsible for creating 
obstacles to further sustainable development. In the first part problems resulting from 
globalization processes are discussed. The second part is concerned with the 
characteristic of channels by that religions of the world formulate their response to the 
highlighted problems and sources on which world religion support their solution to the 
problems raised. Finally, the third part presents answers to these religions highlighted 
challenges: the challenges of a social nature (inequality, unemployment and poverty - 
as a consequence of globalization) and the mostly economic challenges like economic 
development policy consumer society and international governance. In conclusion, 
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after a brief summary of the similarities and differences between the relationship of 
religion to the problems of globalization, the opportunities and risks associated with 
the activity of religion in this field are mentioned. 

Keywords: world religions (Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, Islam), 
global development, globalization, unemployment, poverty,  income inequality, 
consumer society. 
 
Wprowadzenie 

 Współczesne wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoi świat, są najczęściej 
związane z konsekwencjami procesów globalizacyjnych – szczególnie tych, 
widocznych w ostatnich dekadach. 
 Religie świata odpowiadają na nie formułując bądź to wskazówki dla rządzących, 
bądź dla swoich wyznawców i próbują tymi kanałami wpłynąć na zmiany, lub 
odwrócenie tych procesów. Łączy je próba ocalenia podstawowych wartości, 
w większości wspólnych dla religii światowych, – jakimi jest między innymi szacunek 
dla drugiego człowieka i zapewnienie człowiekowi godnego życia w poszanowaniu 
jego podstawowych praw. Próbują odpowiedzieć na pytania, które się nasuwają 
decydentom indywidualnym i grupowym w kontekście zachodzących procesów 
i sugerują możliwe działania, które mają przywrócić lub zachować ład moralny 
pozwalający na zachowanie i rozwój każdego człowieka i ludzkości.  
 Dla lepszego zrozumienia istoty zachodzących procesów globalizacyjnych, 
w pierwszej kolejności zostaną one scharakteryzowane, następnie omówione zostaną 
kanały za pomocą których religie świata formułują swoje odpowiedzi lub źródła na 
których się opierając formułując swoje zalecenia (najczęściej są to tzw. Teksty święte 
i ich aktualne wykładnie – komentarze etc.). Wreszcie przedstawione zostaną 
odpowiedzi religii na te wyróżnione wyzwania, które zostały podzielone na dwie 
grupy: wyzwania o charakterze społecznym (nierówność, bezrobocie i ubóstwo – jako 
konsekwencje procesów globalizacyjnych) i wyzwania o charakterze bardziej 
gospodarczym [polityka rozwojowa (wzrostowa), społeczeństwo konsumpcyjne 
i zarządzanie międzynarodowe]. 
 Ograniczono się tu do pięciu religii światowych omawianych w kolejności ich 
powstania: hinduizm, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo i islam. Ich wybór dokonał 
się na podstawie najczęściej przyjmowanych kryteriów wyróżniania religii światowych 
(w opracowaniach omawiających religie światowe), do których należą – zasięg, ilość 
wyznawców lub wpływ, jaki dana religia miała na inne (przykładowo judaizm liczy 
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sobie nie tak wielu wyznawców, ale oddziałał silnie na religie takie jak 
chrześcijaństwo i islam (religie o największej ilości wyznawców). 
 
1. Globalizacja, jej problemy, polityki i wyzwania dla społecze ństwa 

globalnego 

 Do najczęściej wyróżnianych przyczyn tzw. zjawisk globalizacyjnych zalicza się 
z jednej strony coraz większą wzajemną współzależność procesów ekonomicznych, 
politycznych, społecznych i kulturowych. Z drugiej natomiast coraz silniejsze 
powiązanie między różnymi społeczeństwami. 
 Aktualne trendy, charakterystyczne dla społeczeństwa postkapitalistycznego, 
informacyjnego czy opartego na wiedzy, obejmują cały świat i mają swoje źródła oraz 
wyraz w intensyfikacji wymiany handlowej między krajami.  
 Podstawowym czynnikiem rozwoju jest już nie sam kapitał, ale wiedza 
i umiejętności (zwłaszcza umiejętności, kwalifikacje, innowacyjność nagromadzone 
w człowieku – znane, jako kapitał ludzki). Następują zmiany w systemie 
politycznym, bardziej wspierającym system edukacji całego społeczeństwa, 
społecznym (rośnie znaczenie osób z wykształceniem) i kulturowym  (zmiana 
sposobu spędzania czasu wolnego, edukacja, samo edukacja, rozwijanie nowych 
umiejętności wśród warstw społecznych o wysokim poziomie edukacji)1. 
Niewystarczający poziom wykształcenia i umiejętności pozostałej części 
społeczeństwa nie pozwala jej na uczestniczenie w podziale dochodu na równi 
z osobami wysoko wykształconymi, zajmującymi kluczowe pozycje w społeczeństwie. 
Zwiększony przepływ towarów i usług pociąga za sobą także wzmożony przepływ 
czynników produkcji takich jak kapitał i praca. O ile przepływ kapitału, wywołuje 
zmiany zwłaszcza w systemie gospodarczym, pociągające za sobą zmiany w systemie 
politycznym, to przepływ ludzi, pociąga za sobą również zmiany społeczne 
i kulturowe . Przemieszczający się pracownicy przenoszą ze sobą pewne wzorce 
kulturowe, zwyczaje, wartości a jednocześnie uczą się w ramach nowej kultury 
nowych rozwiązań, przejmują nowe wartości, które, gdy ich pobyt jest czasowy, 
przenoszą do własnego kraju.  

                                                      
1 Należy o tym pamiętać, że wiedza i kwalifikacje nie służą jedynie rozwojowi pozytywnych 
tendencji. Są także podstawą rozwoju produktów szkodzących zdrowiu i zadowoleniu 
człowieka. Są również podstawą wartości produktów finansowych, czym można wyjaśnić ich 
wyjątkowo silny rozwój. Sektor finansowy rozwija się ponad-proporcjonalnie do sektora 
realnego i służy przede wszystkim wzrostowi dobrobytu wśród zamożnych warstw 
społeczeństwa zasilającego swoimi oszczędnościami ten sektor i czerpiącego z niego zyski.  
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 Pierwszą alarmującą konsekwencją rosnącej specjalizacji międzynarodowej jest 
utrata krajowych miejsc pracy. Dotyka to zwłaszcza mniej konkurencyjne, słabiej 
rozwinięte gospodarki i objawia się bezrobociem. Globalny trend bezrobocia 
i prognozy na lata 2012-2016 przewidują w wariancie optymistycznym w 2016 r. 
średnią stopę bezrobocia na poziomie 5,9%, a w pesymistycznym na poziomie 6,1%2, 
a w 2018 r. 6,2%. Oznacza to ok. 200 mln bezrobotnych w 2016 r., 215 mln w 2018 r. 
w porównaniu do 185 mln w 2011r.  
 Rosnąca specjalizacja powoduje również rosnące dysproporcje w dochodach. 
Przyczynia się to do zwiększenia nierówności społecznych, powstania ubóstwa3 
i zmniejszonej stabilizacji społeczeństw. Raport OECD „Growing Unequal“4 akcentuje 
zwłaszcza konsekwencje tej sytuacji dla przyszłości społeczeństw - bowiem 
najbardziej zagrożoną ubóstwem grupą są dzieci w rodzinach wielodzietnych, 
niepełnych lub dotkniętych bezrobociem.  Nierówność dochodów objawia się nie 
tylko w obrębie poszczególnych krajów, ale i pomiędzy nimi. Sytuację tą monitorują 
organizacje międzynarodowe, zwłaszcza ILO, ONZ i OECD i stawiają sobie za cel 
wyrównanie tych poziomów (znajduje się to w tzw. ośmiu celach milenijnych, które 
ONZ chce osiągnąć do 2015 r. tzw. MDG). 
 Globalizacja to również swobodny przepływ kapitału zwłaszcza finansowego, 
rosnącego w stosunku do kapitału rzeczowego i obarczonego coraz większym 
ryzykiem. Jest to przyczyną zaistnienia  poważnych kryzysów finansowych5. Pociągają 
one za sobą kryzysy gospodarcze pogłębiające zadłużenie rządów. Spłata zadłużenia 
powoduje konieczność ograniczania funkcji socjalnych prowadząc (jeżeli nie zmienią 
się inne czynniki) do konieczności ograniczenia funkcji redystrybucyjnej państwa. 

                                                      
2 Global Employment Trends (Global Employment Trends 2012 / International Labour Office – 
Geneva: ILO, 2012), opracowane na podstawie: ILO Trends econometric models, October 
2012, IMF, World Economic Outlook, September 2011; OECD, Global Employment Trends, 
Risk of a jobless recovery?, International Labour Organization, Geneva, 2014. 
3 Bieda to najpotężniejsza broń masowej zagłady. Europie nie pomoże budowanie murów, by 
odgrodzić się od świata, bo ten problem i tak jej dosięgnie, ostrzegał państwa Zachodu laureat 
Pokojowej Nagrody Nobla Mohamed ElBaradei, apelując do Zachodu o podjęcie skutecznej 
walki z biedą w kontekście szans, jakie stwarza globalizacja (…) W ubóstwie żyje aż 1,7 
miliarda osób, czyli ok. 1/3 ludności świata.  Koncentrujemy się na najbiedniejszych grupach, 
ponieważ pomoc "tym dolnym" 10 procentom populacji przekłada się najbardziej na realną 
poprawę sytuacji powiedział w rozmowie z One-tem, http://wiadomosci.onet.pl (25.05.2014r.). 
4 OECD, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, 
2008. 
5 W tym kontekście interesującą pozycją jest książka Teologia pieniądza omawiająca rozrost 
sfery pieniężnej nad realną i nastanie ery sprowadzania wszystkiego, również świata wartości, 
do pieniądza [P. Goodchild, Theology of money, Duke University Press, Durham 2009.]  
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 Współzależność gospodarek prowadzi także do upodobnienia się cyklów 
koniunkturalnych w gospodarkach światowych oraz kryzysów. Oznacza to, że 
zarówno fazy boomu gospodarczego i tzw. baniek przypadają w podobnym czasie 
w różnych krajach. Kryzys w jednym kraju, może przenieść się na pozostałe. Jedną 
z przyczyn przenoszenia się kryzysów jest uzależnienie wzajemne gospodarek, ich 
otwartość wyrażająca się udziałem importu i eksportu w PKB, inną zaś (wtórną) 
podobne regulacje finansowe preferujące interesy najbardziej prężnych instytucji 
finansowych, (np. zezwolenie na stosowanie bardzo ryzykownych instrumentów 
finansowych). Nie jesteśmy, zatem „samotną wyspą” i nie możemy zbudować raju 
jedynie dla naszego państwa, – lecz musimy szukać wspólnej możliwości dla 
wszystkich krajów, opartej na zasadach, które inne kraje mogłyby zaakceptować.  
 Postępująca globalizacja wpłynęła na zwiększone tempo wzrostu gospodarczego, 
dotyczące obecnie przede wszystkim krajów rozwijających się. Przekłada się ono na 
rosnące PKB per capita, czyli ilość produktu krajowego brutto przypadającą na 
jednego mieszkańca (stosowaną, jako miara dobrobytu od czasu Wielkiego Kryzysu). 
Jednocześnie jednak zmniejszone tempo wzrostu w krajach rozwiniętych, utrudnia 
spłatę zadłużenia przez państwa, co z kolei skutkuje problemami w stabilizacji waluty.  
 Nie zmniejsza to jednak wysokiego poziomu produkcji. Rośnie się tym samym 
zużycie energii, co pociąga za sobą poważne skutki dla klimatu i środowiska 
naturalnego. Zwraca uwagę ogromna przewaga w zużyciu energii (i związanej z nią 
emisji CO2) państw półkuli północnej6 . Jednocześnie jednak w krajach słabo 
rozwiniętych (w mniej konkurencyjnych gospodarkach) mamy do czynienia ze 
zjawiskami równie szkodliwymi dla klimatu - masową eksploatacją surowców 
naturalnych. Kraje ubogie tylko w ten sposób mogą pozwolić sobie na zakup od 
krajów rozwiniętych tych towarów i usług, których nie są w stanie produkować 
u siebie.  
 Rosnąca współzależność gospodarek, może wiązać się z tolerancją w stosunku do 
rozwiązań politycznych i naruszania praw człowieka w krajach, od których 
gospodarki są zależne. Zwraca się tu uwagę m.in. na naruszanie praw człowieka np. 
w Chinach. Uzależnienie od rynków zbytu, od miejsc taniej produkcji, jak też od 
zasobów energii zwiększa skłonność do pójścia na kompromisy, nawet, jeżeli 
konsekwencją jest gwałcenie praw człowieka.  

                                                      
6 Por. dane zaprezentowane w raporcie OECD, Editor (ed.), THE OECD ENVIRONMENTAL 
OUTLOOK TO 2050. Key Findings on Climate Change, OECD, 2012, 
http://www.oecd.org/dataoecd/21/30/49089652.pdf.  
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 Powstaje zatem konieczność szukania wspólnych rozwiązań, które jednak nie 
zawsze pasują do specyfiki danego kraju, typu gospodarki i jego kultury.  
Silniejsze gospodarki są w stanie wywalczyć rozwiązania służące przede wszystkim 
własnemu interesowi, słabsze gospodarki państw rozwijających muszą natomiast 
dostosować się do istniejących rozwiązań. Wspólne rozwiązania są lansowane przez 
organizacje międzynarodowe. Niektóre jednak z nich budzą zastrzeżenia, przede 
wszystkim proponowane przez MFW, narzucający często rozwiązania nieprzystające 
do specyfiki danego kraju7. 
 
2. Religie światowe a wyró żnione problemy globalizacji – kto i w jaki 

sposób wypowiada si ę w sprawie problemów globalnych? 

 Poszczególne religie w odmienny sposób odnoszą się do problemów związanych 
z globalizacją. Inaczej postrzegają przyczyny powstałych niekorzystnych zjawisk 
i czasem mają odmienny pogląd na ich konsekwencje. Ponieważ większość religii 
światowych związana jest z określonym terytorium, na którym dominuje, odnoszą się 
one przede wszystkim do zjawisk dotyczących ich terytorium. Hinduizm odnosi się do 
problemów dotyczących Indii, buddyzm do krajów azjatyckich na północ i wschód od 
Indii (Chiny, Tajlandia, Kambodża), islam do półwyspu arabskiego i północnej Afryki, 
judaizm do państwa Izraela, ale jednocześnie do licznych wspólnot żydowskich na 
całym świecie. Chrześcijaństwem objęte są najbardziej zróżnicowane grupy krajów 
(protestantyzm dominuje w Ameryce Północnej i Europie Północnej, katolicyzm 
w Europie Południowej i Zachodniej oraz Ameryce Środkowej i Południowej, zaś 
prawosławie w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej). To, że religie w różny 
sposób odpowiadają na problemy globalizacji, wynika także z innego patrzenia na cel 
życia człowieka, na jego naturę, jego pozycję w społeczeństwie, ale również z innego 
przekonania, co do natury Boga czy do relacji między Bogiem a człowiekiem. Różnice 
można też tłumaczyć różnym stopniem hierarchizacji religii - prowadzącej do bardziej 
jednorodnych lub bardziej zróżnicowanych stanowisk w obrębie danej religii. 
 Światowe religie mogą reagować na globalizację z różnej perspektywy politycznej 
- np. zwiększenie znaczenia pierwiastka religijnego w sposobie sprawowania władzy 

                                                      
7 Noblista Josef Stiglitz w swojej publikacji poświęconej zagrożeniom płynącym z globalizacji 
skrytykował tą organizację, J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton, New 
York 2003.  
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państwowej8, czy władzy kościelnej, jaka jest sprawowana w Kościele Katolickim 
przez papieża, jak też poprzez organizacje religijne czy tzw. „Faith-based 

organizations” 9, czy też głos religijny organizacji międzynarodowych oraz z pozycji 
religijnej  – religijnego, kulturowego i społecznego oddziaływania kierowników 
duchowych, wpływając na zmianę zachowań osób indywidualnych (rodzin, właścicieli 
biznesu), wspólnot lokalnych (oddolnie), oraz organizacji.  
 Skuteczność oddziaływania na globalne problemy świata wynika również ze 
sposobu ujmowania wpływu człowieka w systemach religijnych na jego otoczenie, 
czyli od zakresu jego odpowiedzialności (za innych ludzi, za przyrodę), przekonań na 
temat roli władzy (tzw. obrazu/koncepcji człowieka10) oraz od założeń na temat 
człowieka przyjmowanych przez różne systemy religijne11, społeczne i kulturowe12. 

                                                      
8 W obecnych czasach można dostrzec rosnący wpływ religii na politykę: w Egipcie - 
islamizmu, w Stanach Zjednoczonych – chrześcijaństwa (mimo oficjalnej areligijności), 
w Indiach – hinduizmu. Pisze o tym S. W. Hibbard, Religious Politics and Secular States: 
Egypt, India and the United States, The John Hopkins University Press, Baltimore 2010. 
Rosnąca rola religii w polityce jest związana z faktem, że religia wydaje się wielu politykom 
użytecznym narzędziem w celu realizacji politycznych zamierzeń. 
9 Religijne, polityczne i intelektualne grupy, których wierzenia są podtrzymywane przez 
interakcję z podobnie myślącymi ludźmi. Clark przedstawia fbos (faith based organizations), 
jako podmioty transformacji (‘agents of transformation’) mobilizujące moralną energię 
wierzących wspólnot we wsparciu MDG – milenijnych celów rozwojowych), G. Clarke, Agents 
of transformation? Donors, faith-based organisations and international development, "Third 
World Quarterly" 2007, vol. 28, no. 1, s.77- 96; G. Clarke, Faith-Based Organisations and 
International Development: An Overview', "Third World Quarterly" 2007, vol. 28, no. 1, s. 17-
45. 
10 Por. także w literaturze niemieckiej termin ten „Menschenbild” występuje częściej niż 
w anglosaskiej („concepts of human nature”). Każdy element systemu społecznego 
(gospodarczy, polityczny, kulturowy, religijny) wydaje się posiadać takie 
wyobrażenie/wyobrażenia na temat człowieka (jak też nauki społeczne zajmujące się nimi). Jest 
on też empirycznie potwierdzony przez badania psychologiczne np. występując, jako kategoria 
poznawcza człowieka. Horodecka przeprowadza rozważania na temat obrazu człowieka 
w ekonomii i jej konsekwencje dla gospodarki i zarządzania, A. Horodecka, Rola obrazów 
człowieka w koncepcjach zarządzania z uwzględnieniem aspektów metodologicznych, w: A. 
Czech, Studia Ekonomiczne Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012b, s. 443-464; A. Horodecka, Człowiek jako 
podmiot gospodarujący w: M. E., J. P., Granty Rektorskie SGH w Warszawie. Raporty z badań 
2011, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,  s. 49-80. 
11 Wg Stępniaka: koncepcja osoby ludzkiej stanowi kluczowy element każdego systemu spo-
łecznego, który powinien zawsze służyć dobru osoby i uznawać jej niezbywalne prawa. W kon-
tekście globalizacji powstaje oczywiście pytanie, jaka koncepcja osoby ludzkiej jest, zatem 
konieczna, aby zbudować pozytywny porządek świata, M. Stępniak, Koncepcja człowieka 
a pozytywny porządek świata, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2012, nr  01, s. 61-71. 
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 Kościół katolicki – najbardziej scentralizowana religia – oddziałuje wieloma 
kanałami – poprzez oficjalne nauczanie papieża (encykliki) poświęcone tzw. 
Katolickiej Nauce Społecznej, katechizm, jak też nauczanie księży i aktywne życie 
parafii. W kościele protestanckim wspólne stanowisko zajmowane i kształtowane jest 
przez synody, u zielonoświątkowców – w ramach wspólnoty lokalnej, a w prawo-
sławnym poprzez hierarchie kościelne, na których czele znajdują się patriarchowie. 
W wielu krajach świata arabskiego oraz hinduskiego religie zajmują swoje stanowisko 
poprzez kanały polityczne, czemu sprzyja często powiązanie religii i władzy 
politycznej w najsilniejszych strefach wpływu tych religii. Istotny jest tutaj także 
wpływ religijnych przywódców lokalnych (guru i imamów) na sposób prowadzenia 
życia rodzinnego i zawodowego, wpływając na wzrost zaangażowania wyznawców 
danej religii w różne organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze. 
Mówiąc, zatem o stosunku religii światowych do wybranych problemów warto zdawać 
sobie sprawę, że mówimy o pewnych poglądach panujących w obrębie tych religii.  
 W hinduizmie najważniejsze opiniotwórczo są wypowiedzi różnych guru mających 
jednak wpływ przede wszystkim na swoich uczniów. Inny guru może mieć inny 
pogląd i wywierać wpływ na innych wyznawców13. Jako że hinduizm występuje 
przede wszystkim w Indiach kluczowe jest zdanie braminów – członków kasty 
kapłańskiej.  
 W buddyzmie i jego największym odłamie Terawadzie – najważniejsze przesłanie 
ma aktualny bottsiattwa czyli wcielenie Buddy. Obecnie jest nim Dalajlama.  
 W judaizmie największe znaczenie mają wypowiedzi rabinów, ich znaczenie 
zależy od odłamu judaizmu (reformowany, ortodoksyjny, konserwatywny), znaczenie 
rabinów w judaizmie wzrosło po powtórnym zburzeniu świątyni w 70 r. n.e.  
 W chrześcijaństwie osoby o największym wpływie zależą od danego odłamu 
chrześcijaństwa. I tak w prawosławiu największe znaczenie ma patriarcha Wszechrusi 
oraz Grecji. W obrębie protestantyzmu - biskupi, superintendent jak też krajowe 

                                                                                                                                             
12 V. Zsifkovits, Das Menschenbild der christlichen Theologie, "Jahrbuch für Christliche 
Sozialwissenschaften" 2013, vol. 22, no. 13, s. 2196-6265. 
13 Dla Hindusów religia jest zakorzeniona w ciągłości i sukcesywnej obecności guru.  Guru 
(termin występujący w hinduskich pismach tj. Vedy, Upanisjadu, Dharmashatras) ma zadanie 
oznajmiania znaczenia życia i jest głównym źródłem religijnej inspiracji, odnosi się do osób, 
które ze względu na swoją wiedzę i funkcje, mieli władzę prestiż i uwagę (J. Gonda, Change 
and continuity in Indian Religion, Munshiram Manoharlal, New Delhi 1985, s. 237-241). Guru 
miał liczne funkcje w społeczeństwie hinduskim, działał jako doradca króla, był specjalistą 
rytualnym i pełnił funkcje nauczyciela wyższych klas (w sprawach religii, moralności, 
matematyki i sztuki wojennej, ibidem, s. 247-251, czyli podobne funkcje do pełnionych przez 
zakonników w historii chrześcijaństwa). 
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kościoły synody, w tzw. Wolnych Kościołach – poszczególni kaznodzieje, w kościele 
anglikańskim biskup Canterbury, natomiast w Kościele Katolickim – papież.   
 W islamie największy wpływ na interpretację Koranu mają imami, choć z reguły 
każdy wierny może interpretować Koran przy uwzględnieniu hadis i szukać w nim 
wskazówek dla własnego życia, czy swojej wspólnoty. Człowiek posługując się swoim 
rozumem powinien znaleźć najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. Gdy jego 
znajomość Koranu i słów proroka jest niewystarczająca może zaciągnąć rady u osób 
znających się na nim.  
 Najczęściej jednak religie odwołują się do swoich tekstów świętych oraz do pism 
będących ich wykładnią w pewnym sensie pozwalającą na ich zrozumienie oraz ich 
aktualizację dla potrzeb teraźniejszych czasów. Czasem te księgi-komentarze, jako że 
powstawały w odległych czasach potrzebują aktualizacji. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że każda religia mierzy się poniekąd z innymi wyzwaniami globalizacji, gdyż 
jej wymogi w różny sposób dotykają prawd religijnych14! 
 Dla hinduizmu są to Wedy (teksty o znaczeniu sakralnym: Rig Veda, Sama Veda, 

Yajur Veda, and Atharva Veda), Upaniszady (teksty zawierające tajne wypowiedzi 
i praktyki przekazywane przez guru swoim uczniom), Mahabharata i Ramajana 

(teksty o charakterze epickim opisujące miłość i wojnę), Bhagavad Gita, (której 
znaczenie porównuje Josef Schreiner do Nowego Testamentu w chrześcijaństwie), 
a także różne Purany (18 podstawowych, z których każda przedstawia różne historie 
o bogach i bożkach hinduizmu wraz z hymnami, regułami życia i informacjami 
o historii Indii), tantry (zawierające rozmowy Sziwy z boską małżonką – Shakti), sutry 
i komentarze do nich15. 
 Dla judaizmu kluczowe pisma to Tanakh (składająca się z Tory - Torah, Proroków 
- Nabiim i Pism - Ketubim) odpowiednik Starego Testamentu w tradycji 
chrześcijańskiej, pojawiający się w różnym układzie w różnych odłamach 
chrześcijaństwa, Miszna - Mishnah (czyli ustna Tora zapamiętana i przekazywana 
przez kolejne pokolenia rabinów, zawierająca dodatkowe prawa, które Bóg dał 

                                                      
14Poniżej wymienione teksty kluczowe dla poszczególnych wyznań zaliczane są przez wiele 
różnych list tekstów duchowych o największym wpływie, przykładowo przez A. Wilsona 
w 1991 "The World's Religions and Their Scriptures", jako część kompilacji World Scripture), 
przez Department of Religious Studies at the University of Pennsylvania lista „Religious Texts 
and Ressources ”, Brain Bank jak też Erowid's Vaults of Spirituality and Religion 
http://www.adherents.com/adh_influbooks.html, http://www.bbc.co.uk/religion/religions/, 
http://www.sacred-texts.com/world.htm. 
15 Por. P. Schreier, Hinduizm, w: E. Brunner-Traut, Pięć wielkich religii świata, PAX, 
Warszawa 2002, s. 19-48, J. B. Robinson, Hinduism, Chelsea House Publishers, Chicago / 
Turabian 2004, s. 23-36. 
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Mojżeszowi na górze Synaj, która została spisana w ok. 200 r. n.e.) oraz Gemara 
(obejmująca Haggadah – opowieści narracyjne o Żydach, zawierająca pouczenia 
i Halakhah - zawierająca tradycje, opinie i dyskusje o prawie żydowskim), które razem 
tworzą Talmud16. 
 Dla chrześcijaństwa to Nowy Testament, jak i tzw. Stary Testament, czyli Tanakh 
wraz z greckimi i aramejskimi księgami – kanon zależy jednak od odłamu 
chrześcijaństwa – inny jest w Kościele Rzymsko-Katolickim, inny w protestanckim 
(np. nie wchodzi tu Księga Mądrości) i inny w Prawosławnym. Obok Słowa Bożego 
w Kościele Rzymsko-Katolickim i Prawosławnym ważne miejsce odgrywa tradycja. 
Prawo kościelne ustanawiają sobory a w Kościele Rzymsko-Katolickim znaczenie 
mają także wypowiedzi głowy kościoła (papieża). W kościele Rzymsko-Katolickim 
nauczanie Kościoła zawiera się także m.in. w encyklikach, homiliach papieskich, 
katechizmach (np. Katechizm Kościoła Katolickiego). Wiele tekstów powstających 
w historii kościoła miało duży wpływ na aktualne rozumienie wielu zagadnień wiary, 
jak np. pisma ojców kościoła, świętych etc.  
 Dla islamu najważniejszym źródłem wiary jest Quran (Koran), czyli zbiór 
recytacji. Wg wierzenia muzułmanów podyktowany został Mahometowi przez anioła 
Gabriela17, powtórzony uczniom Mahometa i zapisany w postaci tzw. 114 sur 
(rozdziałów) uporządkowanych od najdłuższego do najkrótszego. Zrozumienie Koranu 
i jego odniesienie do życia codziennego ułatwiają tzw. hadisy, czyli zbiory tekstów 
zawierających słowa i czyny Mahometa, zaaprobowane przez niego. Z kolei sunny to 
pisma odnoszące się do sposobu życia i przykłady z życia proroka. Powstało bardzo 
dużo takich zbiorów i mają różną wartość, nie zalicza się do nich tekstów zbiorów 
powstałych po 10 w n.e. Jedynie Koran ma spośród tych pism charakter tekstu 
świętego, dotykanego jedynie po specjalnym obmyciu się18.  
 Dla buddyzmu kluczowe Pisma to tak zwany kanon Pali Tripitaka uznawany za 
jedyne pismo przez odłam buddyzmu Theravada i za jedynie kluczowe, uzupełniane 
przez późniejszy odłam buddyzmu Mahajana. Pisma te zostały spisane przez 
wspólnotę wyznawców – uczniów. Na tzw. soborach19, pierwszym w Rajagaha, 

                                                      
16 K. Atkinson, Judaism, Chelsea House Publishers, Chicago / Turabian, 2004, ibidem, s. 36-47. 
17 W drodze objawienia - wahy, por. tu Kor 42:51-52. 
18 M. Kheirabadi, Islam, Chelsea House Publishers, Chicago / Turabian 2004, s. 30nn. 
19 Do rozdziału i wyodrębnienia dwóch podstawowych form buddyzmu doszło na soborze 
w Vesali, w IV w.prz.Chr., gdzie wyodrębniły się dwie frakcje – sthaviras – seniorów 
i mahasanghika – wielkiej społeczności. Pierwsza stała się podstawą utworzenia tzw. „małego 
wozu” Theravada, druga Mahajana  - „wielkiego wozu”. To co w największym skrócie 
odróżnia buddyzm Mahajana od Theravada to uznawanie przez buddyzm Mahajana także 



Globalne wyzwania rozwojowe a religie światowe   197 

wspólnota ustaliła która z nauk jest centralna. Ananda i Upali uznali za ostateczne 
pisma określane jako Tripitaka (trzy koszyki) składające się z takich 3 kluczowych 
pism jak: Vinaya Pitaka (wskazówki dla zachowania się uczniów zarówno mnichów 
jak i świeckich), Sutra Pitaka (główne idee buddyzmu włożone w słowa Buddy do 
swoich uczniów) i Abhidharmma Pitaka (filozoficzna, scholastyczna część pisma, 
przypisywana uczniowi Buddy Anandzie).  
 W poniższym przeglądzie ujęty został stosunek różnych kluczowych wyznań 
religijnych do wybranych negatywnych konsekwencji globalizacji, procesów 
globalizacyjnych (tj. polityka zorientowana na wzrost, zarządzanie 
międzynarodowe i tworzenie się społeczeństwa konsumpcyjnego). Wyróżnione 
zostały kluczowe zagadnienia, poruszone już w części pierwszej opracowania. Są to 
problemy mające podłoże ekonomiczne, jednakże zgodnie z przedstawioną teorią 
powiązania systemów (wg wspomnianych autorów Parsonsa, Luhmana) – mające 
swoje konsekwencje dla systemu politycznego, społecznego i kulturowego.  
 Wyróżnione problemy zostały podzielone na dwie grupy tematyczne – w obrębie 
każdej z nich mamy do czynienia z oddziaływaniem przywódców religijnych na 
kształtowanie odpowiedzi na nie na wszystkich wspominanych poziomach – przez 
wytyczne przywódców religijnych, przez kształtowanie postaw, wpływających potem 
na zajmowanie stanowiska przez wyznawców danej religii w kontekście 
rozwiazywanie problemów globalizacji poprzez instytucje międzynarodowe, faith 
based organizations, wielkie korporacje, partie polityczne czy inne formy.  
Pierwsza grupa zagadnień dotyczy stosunku światowych religii do problemu ubóstwa, 
nierówności dochodów i bezrobocia.  
Druga grupa poświęcona jest stosunkowi tychże religii do zagadnień związanych z 
polityk ą rozwoju (rozumianą często bardzo wąsko jako polityka wzrostu 
gospodarczego), powstania społeczeństwa konsumpcyjnego i rozwiązywania 
problemów ekonomicznych związanych z globalizacją poprzez tzw. zarządzanie 
międzynarodowe.  
 

                                                                                                                                             
innych pism, postrzeganych jako kulminacja wcześniejszych pism oraz doktryna trikaya 
(potrójnego istnienia Buddy jako Dharmakaja – Esencji, Sambhogakaya – iskry wiecznej 
dającej podstawy do wiary w różne wcielenia Buddy i bodhisattvy, i Nirmanakaya  -
transformacji, manifestującego się w czasie jego życia na ziemi) i ideał bodhisattva (w 
Teravadzie – ideałem jest arhat, który wydobył się z samsary, pokonując prawo karmy i 
zniknął). To co łączy obie drogi buddyzmu to nauczanie buddy (dharma) i znaczenie nirwany 
czy przebudzenia (L. D. Alldritt, Buddhism, Chelsea House Publishers, Chicago / Turabian, 
2004, s. 40nn). 
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3.1 Reakcja religii światowych na negatywne konsekwencje procesów 
globalizacyjnych: ubóstwo, bezrobocie i nierówność dochodów 

 Postępująca globalizacja jest odpowiedzialna za powstawanie na szeroką skalę 
zjawiska bezrobocia i rosnącej dysproporcji w dochodach. Prowadzi ono w wielu 
krajach zwłaszcza o słabszych systemach opieki społecznej do ubóstwa. Poszczególne 
religie świata w różny sposób podchodzą do tego problemu. Poniżej zaprezentowane 
są ich stanowiska do tych powiązanych ze sobą często problemów.   
 
Hinduizm 

 W Indiach, a więc kraju, w którym hinduizm ma swoje korzenie i znajduje się 
najwięcej jego wyznawców kwestia ubóstwa przedstawia się w sposób wyjątkowo 
drastyczny. Dzieje się tak, mimo że kraj ten może poszczycić się od wielu lat 
przyspieszonym tempem rozwoju, w którym rośnie wskaźnik osób wykształconych, 
jak też coraz lepiej przedstawia się udział wydatków na technologię20. Podstawy dla tej 
szybkiej ścieżki wzrostu stworzone zostały na początku lat 90-tych przede wszystkim 
dzięki reformom polityki finansowej, monetarnej i handlowej.  
 Warto zwrócić uwagę na to, że choć przywykło się do analizy problemów 
bezrobocia, czy nierówności społecznej w skali procentowej – w odniesieniu do 
całkowitej ilości ludności, to w przypadku Indii, kraju będącego na drugim miejscu na 
świecie pod względem ilości mieszkańców, dane podane w procentach (np. 
bezrobotnych czy ubogich) przełożone na konkretne liczby dają ogromne wielkości. 
Podobnie byłoby w przypadku ogółu krajów islamskich21. PKB na mieszkańca w 
Indiach jest raczej niski i wynosił w Indiach 1330$ w 2010 r. a liczebność populacji 
wynosiła 1,17 mld! Inne wskaźniki dobrobytu, jak np. spodziewana długość życia – 
kształtuje się na niskim poziomie wynosząc w momencie narodzin 65 lat. Mimo, że 
wskaźnik ubóstwa się zmniejszył z 51,3% w 1978 r. do 27,5% w 2005 r. 22 i poprawił 
się też dostęp do edukacji, nadal jednak są to wysokie wartości. Najświeższe dane 
Banku Światowego dotyczą roku 2005 i chociaż dla całości społeczeństwa stopa 
bezrobocia jest niewielka (4,4 %), to w kontekście liczebności społeczeństwa jest to 
ogromna liczba! Bezrobocie wynosi dla kobiet 5,1%, dla mężczyzn 4,1%, a najwyższe 
jest wśród młodzieży 10,5%. Udział w dochodzie najuboższych 10% ludności wynosił 

                                                      
20 Por. dane Banku światowego czy OECD 
21 Jednakże islam jest w odróżnieniu do Indii rozprzestrzeniony między różnymi krajami. 
22 Dane Banku Światowego: 
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC/countries/IN?display=graph (29.02.2012). 
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ok. 3,6% w 2005 r. wg danych Banku Światowego. Nie byłby to tak zły wskaźnik, ale 
zważywszy na stosunkowo niski dochód na mieszkańca oraz ogólną skalę zjawiska 
ubóstwo jest bardzo widoczne. 
 Skuteczne zwalczenie problemu ubóstwa czy bezrobocia wymaga jednak nie tylko 
działań ze strony rządu, ale też wsparcia ze strony religii. Jednak nawet działania 
rządu w hinduizmie są hamowane poprzez religijny system kastowy, który nie 
pozwala lub silnie utrudnia przemieszczanie się między kastami, zmniejszając 
szansę wyjścia z ubóstwa członków kast najniższych, których ubóstwo właśnie 
szczególnie dotyczy. Przyjmuje się zatem, że w dużym stopniu za ubóstwo 
i bezrobocie odpowiedzialny jest system kastowy, zakładający, że każdy jest 
odpowiedzialny za swój los, albo że ma właśnie znosić los jaki dostał, a próba jego 
zmiany nie jest zasadna (prawo karmy). Karma wynika z uczynków popełnionych 
przez człowieka w życiu przeszłym (wędrówka dusz) mających wpływ na jego życie 
obecne. Sytuacje niedostatku, nieszczęścia w życiu codziennym, jak bieda, wypadki, 
choroby wiązane są z postępowaniem człowieka w życiu przeszłym23. Hinduska karma 
wyjaśniając ten problem, daje ludności hinduskiej żyjącej w biedzie pewien stoicki 
spokój w znoszeniu przeciwności. Jednak, co uderza obserwatorów spoza Indii, wiara 
w karmę wiąże się z dużą obojętnością bogatych w stosunku do biednych, tak 
zaskakującą zwłaszcza dla kultury chrześcijańskiej. Jałmużna nie pomoże bowiem wg 
wierzeń hinduizmu żebrakowi uciec przed swoją karmą. Wyciągniecie biedaka 
z ubóstwa nie rozwiąże wg wierzeń hinduizmu tego problemu, biedak wyciągnięty „na 
siłę” z ubóstwa, jest wciąż przecież w zasięgu złej karmy, która może spowodować 
jego chorobę24. Widać na tym przykładzie jak obraz człowieka tej religii25 przekłada 
się na stosunek do świata zewnętrznego, wymagając od niego i jego otoczenia 
akceptacji losu, jako konsekwencji czynów popełnionych we wcześniejszych 
wcieleniach. 
 W hinduizmie na ubóstwo szczególnie narażeni są członkowie mniejszości 
religijnych takich jak chrześcijanie i muzułmanie. W przypadku chrześcijan chodzi 
często o hindusów pochodzących z grupy bezkastowej czy Adivasi, którzy przeszli na 
chrześcijaństwo za sprawą misjonarzy bardziej zajmujących się ich losem niż 

                                                      
23 W pismach i kulturze judaizmu można znaleźć podobne powiązania, ale dokonujące się za 
życia jednostki – dobro i zło wynikają z postępowania osoby. Księgi mądrościowe poddały w 
wątpliwość takie myślenie – najlepszym przykładem jest Księga Hioba. Już na samym wstępie 
tej księgi widać, że wiązanie sukcesu i niepowodzeń życiowych z własnymi działaniami było 
zakorzenione w mentalności społeczeństw, o czym świadczą wypowiedzi przyjaciół Hioba. 
24 http://www.hinduwebsite.com/hinduism/h_caste.asp 
25 Tj. wiara w zależność człowieka od przeszłego życia. 
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członkowie własnej religii. W Indiach wg danych z 2008 r. ok. 72% ludności 
zamieszkuje tereny wiejskie, 28% miejskie. Największe ubóstwo panuje na terenach 
wiejskich  i dotyczy 22% ludności, w mieście 28%. 7% całkowitej liczby ludności 
mieszka w mieście i zalicza się do ubogich. „Niedotykalni” (a więc osoby nienależące 
do żadnej kasty) mają najgorszą sytuację na terenach wiejskich, ale także w miastach 
ich sytuacja nie kształtuje się dobrze. Wg statystyk 80% robotników to „niedotykalni”. 
Ich sytuację poprawiły działania rządu, a nie pomoc instytucji religijnych. Największa 
dyskryminacja dotyczy zwłaszcza sfery religijnej – „niedotykalni” mają ograniczony 
dostęp do miejsc z jedzeniem i źródeł wody. Działania rządu natomiast poprawiły ich 
dostęp do szkoły i instytucji życia publicznego. Programy przeciw ubóstwu są 
wdrażane jedynie przez rząd lub misje chrześcijańskie26. Do zmiany stosunku do 
biednych najwięcej przyczynił się Mahatma Gandhi, podkreślający, że wolność 
polityczna musi zawierać realną ekonomiczną wolność biednych. Dla Gandhiego bieda 
była przeszkodą w osiągnięciu wolności27, co nie przeszkadzało mu w wyborze 
dobrowolnego ubóstwa dla siebie28, które było m.in. wyrazem solidarności z biednymi. 
Podsumowując można powiedzieć, że hinduizm jako religia nie ma recepty na problem 
ubóstwa, i raczej nawet utrudnia podjęcie działań czy to oddolnych czy odgórnych. 
Fakt, że takie działania były podejmowane jest raczej wyjątkiem niż regułą. 
 

Buddyzm 

 Współczesny buddyzm czerpie z tradycji pism będących korzeniem tradycji 
buddyjskiej (Tripitaka), jak też nauk mnichów, bardzo poważanych w tradycji 
buddyjskiej – a więc ludzi, którzy w pełni poświęcili się realizacji ideałów buddyzmu. 
Obecnie najwięcej wypowiedzi można znaleźć u Dalajlamy, którego słowa mają 
największe znaczenia dla wyznawców tej religii i są najbardziej znane dla będących 
poza tą religią. Buddyzm trzyma się, w odróżnieniu od neoliberalnego 
indywidualizmu, bliżej ziemi w swoim rozumieniu dobrobytu i jego braku.  Nawiązuje 
bardziej do jego rozumienia u kultur przednowoczesnych i mniej rozwiniętych 
społeczności. Bez zdziwienia przyjmuje się to, że wysiłki Zachodu na rzecz 
rozwiązania problemów społecznych, wiele z tych problemów faktycznie zwiększyły. 
Nauka Buddy sprowadza się właściwie do czterech prawd, „zło-byt” (duhkha, 
w odróżnieniu od dobrobytu, często błędnie tłumaczony jako cierpienie), jego 

                                                      
26 Por. O. Mendelsohn, M. Vicziany, The Untouchables: Subordination, Poverty and the State 
in Modern India, Cambridge University Press 1998. 
27 A. Parel, Gandhi, freedom, and self-rule, Lexington Books, 2000, s. 31. 
28 U. Tahtinen, The Core of Gandhi's Philosophy, South Asia Books, 1979, s. 70n. 
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przyczyny, jego skutki oraz jego leczenie. Buddyzm uważa biedę za zło, ponieważ 
zawiera ona duhkhę. Celem buddyzmu jest zakończenie duhkhy, nie czyni się tu przy 
tym rozróżnienia między jej świeckim i transcendentalnym rozumieniem. Ubóstwo jest 
źródłem duhkhy i dlatego nie może mieć wartości. Ubóstwo prowadzi do długów, a te 
do jeszcze większego zło-bytu (czy cierpienia). Buddyzm ceni nieprzywiązywanie się 
do materialnych dóbr i promowanie cnoty posiadania mniej potrzeb, ale nie oznacza to 
zachęty do ubóstwa29. Ubóstwo jest w buddyzmie rozumiane jako brak podstawowych 
materialnych podstaw do prowadzenia przyzwoitego życia wolnego od głodu 
i choroby. Dlatego w buddyzmie uznaje się konieczność takiego zapewnienia 
minimum potrzeb materialnych nawet dla tych, którzy podążają tylko ku duchowym 
celom. Podstawowe potrzeby mnicha czy mniszki są właśnie takim minimum poniżej 
którego nikt nie powinien się znajdować. Cztery podstawowe minimalne wymagania 
to: żywność wystarczająca do złagodzenia głodu i utrzymania własnego zdrowia, 
odzież wystarczającą do tego, by móc w niej wyglądać w sposób akceptowany 
społecznie i chronić ciało, schronienie wystarczające do tego, by rozwijać umysł 
i opieka zdrowotna wystarczająca do leczenia i zapobiegania chorobom. Buddyzm 
uważa ludzi, którzy dobrowolnie zrzekają się dóbr doczesnych i przyjemności na rzecz 
życia ascetycznego za przynależących do wspólnoty "szlachetnych" (ariyapuggala).   
 Ubóstwo jest postrzegane w buddyzmie jako przyczyna zachowania niemoralnego 
tj. złodziejstwa, przemocy, fałszerstwa. Buddyjskie rozwiązanie nie polega na 
zaakceptowaniu karmy ubóstwa, jak w hinduizmie, ale wymaga działań rządu na rzecz 
pomocy dla biednych, a nie karania ich za przestępstwa będące wynikiem tej biedy. 
Buddyzm zwraca jednocześnie uwagę na to, że dążenie do materialnego dobrobytu nie 
uczyni ludzkich istot ani szczęśliwymi ani bogatymi. Świat, w którym mieszka 
zazdrość (issa) i skąpstwo (macchariya) nie może być traktowany za wolny od 
ubóstwa! Wynika to z drugiej szlachetnej prawdy buddyzmu, że przyczyną duhkhy jest 
tanha, czyli pragnienie. Jeżeli człowiek jest bardzo silnie przywiązany do jakiegoś 
przedmiotu, staje się to dla niego źródłem cierpienia. Nie można zatem zwalczyć 
ubóstwa poprzez pomnażanie potrzeb, do których zaspokojenia potrzebujemy coraz 
większej ilości dóbr i usług. W niektórych przypadkach może to tylko na określony 
czas zaowocować zmniejszeniem ubóstwa, ale kosztem innego ubóstwa jeszcze 
bardziej szkodliwego. 
  Dlatego też buddyzm negatywnie odnosi się do tzw. projektów rozwojowych. 
Takie działania w konsekwencji przynoszą więcej problemów niż rozwiązują. 
Buddyzm krytykuje nie bogactwo jako takie, ale umiłowanie bogactwa. 
                                                      
29 D. R. Loy, Buddhism and Poverty, "Contemporary Buddhism" 2001, vol. 2, no. 1, s. 55-71. 
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Najważniejszym ludzkim problemem nie jest techniczne i ekonomiczne zaspokojenie 
naszych materialnych potrzeb, co nie jest możliwe ani ze względu na prawa 
psychologii, ani ze względu na prawa techniczne, ale psychologiczna i duchowa 
potrzeba rozumienia natury naszych umysłów30. Można posłużyć się tu pewną analogią 
– otóż świat jest pełen ostrych kamieni i szkła. Jednym z możliwych rozwiązań jest 
wygładzenia całej powierzchni ziemi, co można przyrównać do projektu uczynienia 
nas szczęśliwym za pomocą ekonomii, innym natomiast rozwiązaniem jest zrobić, 
założyć i nosić buty. Problem światowego ubóstwa i nierówności dochodów jest zatem 
przede wszystkim nie natury ekonomicznej, ale naszych zbiorowych intencji i naszych 
wartości. Religia może przywrócić znaczenie tych utraconych wartości i pomóc 
zwalczyć ubóstwo.   
 Podsumowując powyższe można powiedzieć, że remedium buddyzmu na problem 
ubóstwa, to przede wszystkim zmiana wewnętrznego nastawienia poszczególnych osób 
(ograniczenie pożądań, działanie oświecone), która jest najlepszym gwarantem zmian 
w całym systemie ekonomicznym. Na takich założeniach opiera się też ekonomia 
buddyjska.  
 

Judaizm 

 Judaizm w całej swojej bogatej tradycji, a przede wszystkim w Torze i jej 
interpretacjach ma wiele wypowiedzi  poświęconych potępieniu nierówności i jej 
zwalczaniu. Jednym z centralnych tekstów, które można przytoczyć jest fragment 
Tory31, mówi o nowym podziale ziemi co 7 lat, o zakazie brania w zastaw 
przedmiotów potrzebnych osobom pożyczającym (np. koca potrzebnego do okrycia w 
nocy, etc.), obowiązku dawania jałmużny. 
 Judaizm zarówno w Tanacha jak i w Talmudzie, midraszach  i w wielu 
wypowiedziach rabinów odnosi się do ubóstwa w sposób bardzo miłosierny. Pomoc 
ubogim, zniewolonym przez złe warunki pracy, niskie płace czy pozbawionym pracy, 
jest nakazem moralnym odnoszącym się nie tylko do lokalnej wspólnoty, ani tylko do 
Żydów, ale do wszystkich ludzi. Centralnym tekstem mówiącym o tym jest fragment 
z Tory znajdujący się w księdze „Wajikra”, czyli Księdze Wyjścia 23:9 zawierający 
                                                      
30 Podobne przekonanie zostało wyrażone w trakcie konferencji „Etyka w życiu 
gospodarczym”, 19-20 maja 2014 r. organizowanej przez Uniwersytet Łódzki w Łodzi przez 
znanego polskiego humanistę i reżysera Krzysztofa Zanussiego. Mówił on w swoim referacie 
poświęconym dobru wspólnemu, że zanim zaczniemy się zastanawiać nad tym, jakie potrzeby 
ma człowiek, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest człowiek. 
31 Jednej z trzech części biblii hebrajskiej Tanach – Tory, Proroków i Pism, czyli w dużym 
uproszczeniu tego, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem. 
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pouczenie „Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo 
sami byliście cudzoziemcami w Egipcie”. Podobne nawoływanie do dzielenia się 
chlebem i mieszkaniem z biednymi odnajdujemy w Księdze Izajasza 58: 6-7: „Czyż 
nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła,  rozwiązać więzy 

niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb 
z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać 
i nie odwrócić się od współziomków”32. Jaka to ma być pomoc? Tu judaizm ma liczne 
rady, zawarte w modlitewniku „Tfilah” opracowywane dla różnych orientacji 
judaizmu: dla ortodoksyjnych, konserwatywnych, reformowanych33 czy 
progresywnych34. Cytuje np. Majmonidesa i jego wypowiedź o ośmiu różnych 
stopniach „tzedakah”, czyli sprawiedliwości, miłosierdziu względem bliźnich. 
Pierwszy stopień polega na niechętnym dawaniu, drugi na dawaniu mniej niż się 
powinno, trzeci na dawaniu wtedy, gdy się jest poproszonym i dawaniu takiej ilości, 
jaka jest akurat potrzebna, czwarty, zanim ktoś poprosi, piąty bez znajomości tego kto 
dostanie pomoc, ale odbiorca wie kto dał, szósty, dawanie nie ujawniając własnej 
tożsamości, siódmy – ani dawca ani biorca nie wiedzą kto dał, i wreszcie 
najdoskonalsza forma dawania to pomoc komuś tak by mógł sobie samemu pomóc, 
poprzez dar, pożyczkę albo znalezienie zatrudnienia dla kogoś potrzebującego35. 
Również w modlitwie wspólnotowej znajdujemy wzmianki na ten temat. W modlitwie 
wspólnotowej za dany kraj (niekoniecznie Izrael, ale kraj, w którym dana wspólnota 
się modli) czytamy: „naucz nas dziękować za to, co mamy, poprzez dzielenie się 
z tymi, którzy są w potrzebie”36.  Także u Majmonidesa37 możemy znaleźć fragment, 
w którym upomina on o najważniejsze nakazy, do których należą dzieła współczucia.  
 Istnieją liczne podobieństwa stosunku do kwestii ubóstwa judaizmu 
i chrześcijaństwa. Green podkreśla wspólne elementy encykliki Centessimus Annus38 
i nauczania żydowskiego. W obu nauczaniach  prywatna własność jest ograniczona 

                                                      
32 Podobnie czytamy u proroka Zachariasza 7:9-10:  „To mówi Pan Zastępów: Wydawajcie 
wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Nie krzywdźcie wdowy 
i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!”. 
33 E. D. Frishman, Mishkan t'filah, Central Conference of American Rabbis, 2006. 
34 E. D. Frishman, D. E. S. Stein, J. Keren-Black, Mishkan T'filah. World Union Edition - 
A Progressive Siddur (Mishkan T'filah, Luxury - World Union Edition), CCAR, 2010, C. C. o. 
A. Rabbis, Mishkan T'filah: World Union for Progressive Judaism, Central Conference of 
American Rabbis/CCAR Press, 2011. 
35 Cytat za: E. D. Frishman, D. E. S. Stein, J. Keren-Black, CCAR, 2010, s. 207. 
36 Tłumaczenie własne z angielskiego za ibidem, s. 376. 
37 Cytat za ibidem, s. 206. 
38 P. Catholic Church, JPII, G. Acocella, Centesimus annus, Edizioni Logos, 1991. 
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poprzez wymogi dobra wspólnego i podstawowe ludzkie potrzeby, specjalne 
zobowiązania w stosunku do pomocy biednym, i wreszcie przekonanie, że pomoc 
biednemu to nie tylko wymóg miłosierdzia ale wymóg sprawiedliwości39. 
 W praktyce przesłanie religijne judaizmu na rzecz rozwiązania globalnego 
problemu ubóstwa, wyraża się bardziej poprzez aktywne zaangażowanie każdej 
wspólnoty, tam gdzie ona się znajduje, niż przez powoływanie organizacji 
politycznych. Najważniejszym i skutecznym działaniem jest zasada, że we wspólnocie 
każdy płaci na rzecz wspólnoty pewną cześć swojego dochodu zależną od tego czy jest 
bogaty czy biedny. Aby nie upokarzać odbiorców pomocy, preferuje się formy 
dawania takie by nie dopuścić do tego, aby ktoś czuł się gorzej, przykładowo 
celebrując wspólne święta gotuje się specjalnie więcej, aby zostało jedzenie dla 
każdego do zabrania. Gdy ktoś szuka pracy, stara mu się w tym pomóc, pytając we 
wspólnocie, czy nie mogą zatrudnić go np. na jakiś czas, by nabrał doświadczenia. 
W ten sposób szuka się dróg pomocy „zanim jest za późno”. Pomoc udzielona na czas, 
zanim ktoś dosięgnie dna, nie burzy poczucia własnej wartości u osoby, gdyż 
podstawową wartością jest tu wspieranie godności człowieka. 
 Wiele wspólnot żydowskich wspiera produkty „Fair Trade” nie negując jednak ad 
hoc działania organizacji międzynarodowych, wspiera też biednych w innych krajach 
i wyznawców innych religii, np. uchodźców z Somalii. Szukają organizacji 
niekoniecznie żydowskich, które wspierają działania zgodne z etyką judaizmu (np. 
pomoc ubogim) i udzielają im pomocy, paralelnie do działań lokalnych w obrębie 
danej wspólnoty.  
 

Chrześcijaństwo 

 Chrześcijaństwo odnosi się również w swoich centralnych tekstach negatywnie do 
problemu nierówności, zajmuje wręcz negatywny stosunek do bogactwa. Przykładowo 
w Ewangelii wg św. Łukasza znajdziemy w niej opowieść o Łazarzu, w której 
znajdziemy słowa Abrahama skierowane do bogacza cierpiącego po śmierci męki: Łk 
16:25 „ Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, 
a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz”. 
Znajdziemy tu także opowieść o bogatym młodzieńcu (Łk 18,18-23), w której Jezus 
nakazuje młodzieńcowi, który chce osiągnąć życie wieczne «Jednego ci jeszcze brak: 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem 

                                                      
39 Por. R. M. Green, Centesimus annus: a critical Jewish perspective, "Journal of Business 
Ethics" 1993, vol. 12, no. 12, s. 945-954. 
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przyjdź i chodź ze Mną». Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo 
bogaty”. Chociaż podkreśla się, że nie bogactwo samo w sobie jest szkodliwe, ale 
stosunek do niego – przywiązanie do bogactwa jest zasadniczym problemem.  
 Również tradycja kościoła zawiera wiele tekstów potępiających nadmierne 
bogactwo. Liczni święci w historii Kościoła apelowali o powrót do ascetyzmu, wręcz 
ubóstwa (np. klasztory franciszkańskie). Ubóstwo jest także jednym ze ślubów 
składanych przez wstępujących do wspólnot zakonnych. W obliczu istniejących 
problemów kościół katolicki często zabierał głos w sprawie ubóstwa nie tylko 
prowadząc własną działalność (akcje charytatywne, fundacje, misje, pomoc, etc.), ale 
też upominając i podkreślając wagę odpowiedzialności za drugiego człowieka. Potępia 
skąpstwo jak też nadmierną chciwość zaliczaną do jednego z grzechów głównych 
(grzechy główne to: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo)40. Zwraca uwagę fakt, że bardzo podobnie 
zapatruje się na tą kwestie buddyzm, który właśnie w tych grzechach widzi źródła 
ubóstwa.  
 W kwestii bezrobocia, chrześcijaństwo podkreśla wyraźnie prawo człowieka do 
godziwej pracy, praca jest bowiem wykończeniem dzieła stworzenia. W nauczaniu 
Kościoła można zauważyć troskę o człowieka, o jego godność i prawa, o jego więzi 
z innymi,  co ma swoje odzwierciedlenie w pracy i zapewnia człowiekowi właściwy 
rozwój i dążenie do doskonałości41. Dostrzegając możliwe problemy konfliktu między 
pracą i kapitałem, szuka się harmonii. 
 Katolicki Kościół42 w dokumencie soborowym „Gaudium et spes” zamieszcza 
swoje stanowisko w zakresie potrzeby niwelowania różnic gospodarczo-społecznych: 
„Żeby stało się zadość sprawiedliwości i słuszności, usilnie należy zabiegać, by przy 
zachowaniu praw jednostek i cech wrodzonych każdego narodu usunięto jak 
                                                      
40 Szczególnie widoczne jest to w przesłaniu obecnego Papieża Franciszka I, nie tylko przez 
wybór imienia, styl życia, ale też poprzez tematy, które porusza. Problem ubóstwa zwłaszcza 
dzieci i marnotrawstwa był ostatnio podkreślany przykładowo na Mszy na Placu Żłóbka 
25.05.2014 roku  w Betlejem. 
41 Więcej na ten temat można znaleźć w: J. Mazur, Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, 
J. Majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1986 czy w Gaudium et spes, Rerum novarum 
czy Laborem exercens (JPII, Laborem exercens. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O 
pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do 
kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi 
dobrej woli., Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992; 
S. V. Council, Gaudium et spes, "Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar 
Documents" 1965, LeonXII, Rerum novarum - O kwestii socjalnej: encyklika Ojca Św. Leona 
XII, Te Deum Wydawnictwo Tradycji Katolickiej, Warszawa 2001. 
42 Gaudium et spes. 



206  Anna Horodecka 

najprędzej istniejące i często narastające ogromne nierówności gospodarcze, z którymi 
idzie zawsze w parze dyskryminacja jednostkowa i społeczna” (pkt. 66). Podkreśla 
konieczność prowadzenia aktywnej polityki na rzecz zatrudnienia ze strony państwa, 
czytamy tam m.in „ należy dbać, żeby każdy znalazł wystarczającą i odpowiednią dla 
siebie pracę oraz możliwości potrzebnego wyszkolenia technicznego i zawodowego 
i żeby zabezpieczone zostały warunki życia i godność człowieka, zwłaszcza gdy idzie 
o tych, którzy z powodu choroby lub wieku muszą walczyć z większymi 
trudnościami.”  
 Kościół Katolicki lansuje w odniesieniu do ubogich tzw. preferencyjną opcję na 
rzecz ubogich. Jest to termin ukuty w latach 60-tych dwudziestego wieku, jako 
odpowiedź na postulaty „teologii wyzwolenia”, która była zdominowana w swojej 
teorii i praktyce wyzwolenia społecznego ideologią marksistowską. Preferencyjna 
opcja na rzecz ubogich różnicuje wartość ze względu na nosicieli (rzeczy, osoby, 
społeczności), różnią się one także według tego, dla kogo są wartościowe (dla 
jednostek, grup, wszystkich ludzi); sposobu wartościowania (dobra fizyczne, 
rozumowe, estetyczne, religijne) oraz rodzaju wartościowości (uprzyjemniają życie, 
czy zachowują zdrowie, oświecają umysł, czy raczej oddziałują na wolę). Wartości są 
przy tym różnicowane na te postawione „niżej” i „wy żej”. Istotne znaczenie ma tutaj 
sposób dokonywania preferencji: wartość absolutną przedkłada się nad wartością 
względną. Wszystkie wartości uczestniczą w takim stopniu absolutności, w jakim mają 
udział w jej cechach: trwałości wartości (długie trwanie jest przedkładane nad 
przejściowe),  całościowości (wartości duchowe przedkładane są nad materialne), 
bardziej podstawowego charakteru wartości (np. wartość „zdrowie” jest mniejsza niż 
„życie”, gdyż „być” jest cenione wyżej niż „być zdrowym”. W nauczaniu Jana Pawła 
II opcja fundamentalna wiązała się z ludzką wolnością43. Wartości przynoszące głębsze 
zadowolenie są przedkładane nad wartości, które czynią zadość zwykłej 
przyjemności44. Źródła opcji preferencyjnej są zakorzenione w Biblii (W Nowym 

                                                      
43 „Słusznie podkreśla się, że wolność nie polega jedynie na wyborze takiego czy innego 
działania; dokonując wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie samym, opowiada się swoim 
życiem za Dobrem, Prawdą, lub przeciw nim i ostatecznie za lub przeciw Bogu. Słusznie 
zwraca się uwagę na szczególne znaczenie pewnych wyborów, nadających kształt całemu życiu 
moralnemu człowieka i wyznaczających swoistą przestrzeń, wewnątrz której może on, na co 
dzień podejmować i realizować także inne konkretne wybory”. (VS, 65). 
44 P. L. Danner, Personalizm, wartości, ekonomia, w: J. Grosfeld, Religia i ekonomia, Pax, 
Warszawa 1989, s. 37-40. 
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Testamencie znajdujemy jej korzenie w Magnifikacie45) i jej znaczenie było 
szczególnie akcentowane przez Jana Pawła II 46. 
 Odmienne jest stanowisko protestantyzmu, który widzi w bogactwie odbicie 
własnej zaradności człowieka. Zwłaszcza w doktrynie predestynacji, bogactwo było 
postrzegane jako potwierdzenie zbawienia47. Z braku miejsca Czytelnika odsyłam do 
tej pozycji, w której znajdziemy powiązanie pojmowania ubóstwa przez każdą z religii 
(katolicyzm: Boże zrządzenie, luteranizm: Boże zrządzenie, ale jednocześnie problem 
lenistwa i niemoralności, kalwinizm i protestantyzm reformowany: kara Boża za bycie 
grzesznikiem i znak bycia nieprzeznaczonym do zbawienia). W tym opracowaniu 
znajdziemy również omówienie różnego pojmowania (przez każdą z tych religii) 
pracy, odpowiedzialności państwa, roli prywatnej dobroczynności48. Odmienne 
uwarunkowania historyczne, odmienna tradycja mają obok aktualnego nauczania 
wpływ na aktualną formę radzenia sobie z tym problemem.  
 
  

                                                      
45 Jan Paweł II wyjaśnia to powiązanie w następujący sposób „Ta «opcja na rzecz ubogich» ze 
strony Kościoła wpisana jest w  Magnificat w sposób zadziwiający. Bóg przymierza, którego 
w uniesieniu serca wyznaje Dziewica z Nazaretu, jest równocześnie Tym, który «strąca 
władców z tronu, a wywyższa pokornych (...), głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym 
odprawia (...), rozprasza pyszniących się (...), a swe miłosierdzie zachowuje dla tych, co się Go 
boją». Maryja jest głęboko przeniknięta duchem «ubogich Jahwe», którzy w modlitwie 
Psalmów oczekiwali swego zbawienia od Boga, pokładając w Nim całą ufność” (RM, 37). 
46 Por. Centesimus annus, P. Catholic Church, JPII, G. Acocella, op. cit. „Opcja ta nie dotyczy 
tylko ubóstwa materialnego, wiadomo bowiem, że zwłaszcza we współczesnym społeczeństwie 
spotyka się liczne formy ubóstwa nie tylko ekonomicznego, ale również kulturowego 
i religijnego. Miłość Kościoła do ubogich, kierująca jego działaniem i należąca do jego stałej 
tradycji, każe mu zwracać się ku światu, w którym pomimo postępu techniczno-ekonomicznego 
istnieje niebezpieczeństwo, że ubóstwo przybierze gigantyczne formy. W krajach zachodnich 
istnieje różnorakie ubóstwo grup zepchniętych na margines, ludzi starych i chorych, ofiar 
konsumpcjonizmu i — w jeszcze większym stopniu — ubóstwo bardzo licznych uchodźców 
i emigrantów; w krajach rozwijających się może dojść do dramatycznych kryzysów, którym są 
w stanie zapobiec tylko podjęte na czas i skoordynowane działania międzynarodowe” (CA, 57). 
47 Szczegółowa analiza konsekwencji nauczania poszczególnych odłamów chrześcijaństwa 
odnośnie przyjętego systemu opieki społecznej, pomocy biednym znajduje się w Kahl, The 
Religious Roots of Modern Poverty Policy: Catholic, Lutrheran and Reformed Protestant 
Traditions Compared, "Arch. europ. sociol" 2005, vol. XLVI, no. 1, s. 91-126. Max Weber 
widzi w tym źródło dla rozwoju kapitalizmu w krajach, w których dominował protestantyzm, 
M. Weber, P. R. Baehr, G. C. Wells, The protestant ethic and the spirit of capitalism: And other 
writings, Penguin, London 2002. 
48 Por. zwłaszcza Kahl, op.cit., s. 91-126. 
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Islam  

 W Koranie znajdują się zasady odnoszenia się do ubogich. Nakaz dawania 
jałmużny można znaleźć w takich wersetach jak: Kor 2,43 „Odprawiajcie modlitwę 
i dawajcie jałmużnę; skłaniajcie się z tymi, którzy się skłaniają!”, powtórzony w 2,8349. 
Dawanie jałmużny pojawia się jak echo w dalszych wersetach Koranu. Podobnie 
opieka nad sierotami i zatroszczenie się o żebraka. Islam odnosi się do problemu 
ubóstwa wychodząc także od jednego z podstawowych pięciu filarów religii, od której 
należy „zakat”. Zakat jest to obowiązek przeznaczenia części swojego dochodu 
(w Pakistanie np. jest to 2,5%) na cele ubogich50. Podatek ten51 jest podporządkowany 
zasadzie lokalnej społeczności, a najmniejszą i podstawową z nich jest rodzina. Stąd 
podatek jest ten przeznaczany najpierw dla uboższych członków rodziny (nie 
gospodarstwa domowego), potem dopiero społeczności komunalnej, lokalnej aż 
wreszcie do fundacji charytatywnych islamskich zajmujących się jego przekazaniem 
najuboższym52.  
 Drugą formą radzenia sobie z ubóstwem i nierównością dochodów jest tzw. „al-

fitr ” płacony na końcu okresu postu w czasie miesiąca księżycowego Ramadan, 
poprzedzającego modlitwę dziękczynną. Wielkość al-fitr  jest zależna od wielkości 
dochodu, począwszy od pewnego minimalnego. Wówczas al-fitr  odpowiada kosztowi 
2,5 kg mąki i płacony jest od każdej osoby w gospodarstwie domowym, tak więc dla 
rodziny dziesięcioosobowej, mężczyzna utrzymujący rodzinę zobowiązany jest do 
płacenia na rzecz ubogich równowartości 25 kg mąki. Muzułmanin zarabiający więcej, 
zobowiązany jest płacić od jednej osoby rodziny gospodarstwa domowego które 
utrzymuje, równowartość 2,5 kg daktyli53.  
 W ten sposób rozwiązywany jest problem ubóstwa, w praktyce jednak cześć 
muzułmanów się do niego nie stosuje. Rozwiązanie problemu ubóstwa widzi się 
w zachęcie do płacenia „al-fitr ”, a nie w regułach polityki. 

                                                      
49 W Kor 2:215 czytamy „Będą ciebie pytać o to, co oni mają rozdawać. Powiedz: "To, co wy 
rozdajecie z dóbr, powinno być dla rodziców i bliskich krewnych, dla sierot, biednych 
i podróżnego. A cokolwiek czynicie dobrego, zaprawdę, Bóg o tym wie wszystko!” 
50 Por. też: referat wygłoszony przez A. Horodecka na konferencji „Etyka w życiu 
gospodarczym”, 19-20 maja organizowana przez UŁ w Łodzi  zatytułowany „The meaning of 
concepts of human nature in organizational life in business ethical context”. 
51 Inaczej niż w znanym zachodnim systemie redystrybucyjnym czy też w rozwiązaniach 
przyjmowanych w kościołach uznawanych przez państwo np. w Niemczech. 
52 Por. Bukhari, A. (n.d.). Sahi Bukhari. Retrieved March 03, 2012, from http://www.sahih-
bukhari.com/Pages/Bukhari_2_25.php (Vol.2 Book 24).  
53 Por. Bukhari, A. (n.d.). Sahi Bukhari. Retrieved March 03, 2012, from http://www.sahih-
bukhari.com/Pages/Bukhari_2_25.php (Vol.2,  Book 25, No. 587).  
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 Islam nie zakłada jednak, że każdy ma bezwzględnie prawo do swojego dochodu, 
i mimo tego że wszyscy są równi przed Bogiem nie ma tu dążenia do zapewnienia 
pełnej równości. Ubóstwo i bogactwo ludzi zależy od woli Allacha, czyli człowiek 
powinien dziękować za bogactwo, jeżeli go doświadcza i znosić w cierpliwości 
ubóstwo. Człowiek powinien zrobić co w jego mocy aby wydobyć siebie i swoja 
rodzinę z ubóstwa. Jeżeli jednak ktoś nie jest w stanie tego uczynić z powodu złego 
zdrowia czy problemów w swoim kraju, islam wybawia go z ubóstwa przez „zakat” 
i dobroczynność, do której to części dochodu bogatych mają prawo biedni. Jak mówi 
Koran, nie jest właściwe przypisywanie biedy wzgardzie ze strony Boga 54. Przyczyna 
biedy, jak jest napisane w Koranie, tkwi w działaniach człowieka – braku 
odpowiedzialności za biednych i umiłowaniu bogactwa 55. 
 Wg serwisów poświęconych islamowi (pytania i odpowiedzi) – wielu muzułmanów 
obawia się, że przy braku pomocy ubogim, ubodzy przejdą na inną wiarę. Nie jest to 
bezzasadne, gdyż część muzułmanów faktycznie przechodziła na chrześcijaństwo pod 
wpływem działania misjonarzy chrześcijańskich56. Jednocześnie zakazuje się aborcji 
czy ograniczania ilości potomstwa z przyczyn biedy, gdyż Allach zadba o swoje 
dzieci. Podstawą islamskiej filozofii w odróżnieniu od filozofii zachodu jest etyka – 
czyli część filozofii zajmująca się wg ujęcia Kanta – tym co człowiek powinien czynić. 
Islam koncentruje się zwłaszcza na rozumieniu roli Boga w ludzkiej egzystencji. 
Przewagę etyki widać w szeroko zakrojonym nauczaniu islamu i przekonaniu 
wyznawców islamu, że przewinienia wobec bliźnich muszą wybaczyć najpierw bliźni, 
potem Bóg. Szczególne miejsce w etyce islamu zajmuje praca, która jest postrzegana 
jako obowiązek dla wszystkich ludzi.   
 Wyznawcy islamu poszukują własnej drogi do dobrobytu - są zdania, że błędy 
tkwią w ideologiach Wschodu i Zachodu, od których islam powinien się odciąć, gdyż 
prowadzą - jedna do bezrobocia i nierówności, druga do słabego rozwoju. Wg islamu 

                                                      
54 Kor 89,15-16 A człowiek, kiedy Pan go doświadcza - uszanowawszy go i obdarzywszy 
dobrodziejstwami - mówi: "Mój Pan mnie uszanował!" A kiedy doświadcza go, ograniczając 
mu jego zaopatrzenie, wtedy on mówi: "Pan mój wzgardził mną!" 
55 Kor 89,17-20 Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty; Nie zachęcacie się wzajemnie do 
nakarmienia biedaka; I zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością; I kochacie bogactwo miłością 
ogromną! 
56 http://islamqa.info/en/ref/95340/poverty (29.02.2012). Jednocześnie taką działalnością można 
wytłumaczyć dlaczego dużo biedoty hinduskiej zwłaszcza „nietykalnej” przechodziło na 
chrześcijaństwo czy islam, które to religie miały zdecydowanie pozytywny stosunek do 
biednych i nakazywały swym wyznawcom troskę o nich. 
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udział w dobrobycie nie jest tylko w życiu po śmierci, ale także za życia57.  W słowach 
skierowanych do Adama w rajskim ogrodzie obiecany jest mu dobrobyt: ”Ty nie 

będziesz tam odczuwał głodu; nie będziesz nagi” (Kor 20,118). 
 Różnica islamskiego systemu od kapitalizmu i socjalizmu jest taka, że tamte 
wychodzą od materializmu i negują wartości duchowe i moralne, a system islamski 
jako że zorientowany na prawo boskie, z tego punktu widzenia stoi wyżej. 
Najważniejszym celem islamu jest oddawanie chwały Bogu i szukanie jego 
upodobania. Islam poszukuje sprawiedliwości społecznej oraz przyjmuje zasady 
dystrybucji i wzrostu gospodarczego nie dające możliwości rozprzestrzeniania się 
egoizmu, jak to ma miejsce w kapitalizmie, ale też nie konfiskuje środków produkcji 
jak socjalizm. Islam wierzy we własność prywatną jak też własność wspólnotową. Aby 
zapobiec samolubstwu, niesprawiedliwości w podziale dochodu, nakłada pewne 
ograniczenia w zakresie własności, inwestycji i konsumpcji (obrona przed manipulacją 
i deprawacją). 
 Jako przyczynę istniejących problemów ekonomicznych z ubóstwem i bezrobociem 
na czele postrzega się m.in. korupcje, pożądliwości, gromadzenie bogactw, 
umiłowanie bogactwa, nie troszczenie się o sprawy ducha58. Podsumowując: 
problemem jest korupcja, egoizm człowieka, samolubstwo, chciwość, zbytnie 
umiłowanie bogactwa, i nadmierna chęć pomnażania go, nie zaś kara Boża. Działania 
naprawcze spoczywają zatem w gestii człowieka i jest on zobowiązany do ich 
podjęcia. 

                                                      
57 „Lecz poszukuj wśród tego, co ci dał Bóg, siedziby ostatecznej! Nie zapominaj twojego 
udziału na tym świecie i czyń dobrze, tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj 
zgorszenia na ziemi! Zaprawdę, Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie!" 
58 Kor 30:41: Pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to, co zdziałały ręce ludzi, żeby 
On mógł im dać zakosztować część tego, co oni uczynili. Być może, oni się nawrócą! Kor  
3:14-15. 
Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów, do 
nagromadzonych kintarów złota i srebra, do koni wyróżniających się szlachetnością, do trzód 
i zasiewów. To jest używanie życia na tym świecie. Lecz u Boga jest najpiękniejsza przystań! 
Kor 100:6-8 Zaprawdę, człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana! I, zaprawdę, on 
sam jest tego świadkiem! Zaprawdę, jego miłość do dóbr jest ogromna! Kor  59:9 A ci, którzy 
się umocnili w swoim domu i w swojej wierze przed nimi, miłują tych, którzy do nich 
wywędrowali, i nie znajdują w swoich sercach żadnego pożądania dla tego; co tamtym zostało 
dane. Oni dają im pierwszeństwo, nawet gdyby bieda była ich udziałem. A ten, kto się uchroni 
przed skąpstwem własnej duszy, będzie szczęśliwy. Kor 64:16 Przeto bójcie się Boga, jeśli 
jesteście do tego zdolni! Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! A ci, którzy się ustrzegą 
skąpstwa swojej duszy - będą szczęśliwi. 
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 Podstawy systemu dystrybucji w islamie wychodzą od podstawy ideologicznej, 
która wyraża się w zdaniu, że Allach jest jedynym prawdziwym właścicielem, 
a człowiek ma naturalne, instynktowne potrzeby, które musi zaspokoić. Własność jest 
w islamie prawomocna, zaś sposób zarabiania pieniędzy, własności i ekonomicznych 
zasobów jest ograniczony poprzez moralne i duchowe wychowanie muzułmanów jak 
też prawa, które ograniczają kumulację bogactw i zapobiegają ich kumulacji za 
pomocą nieprawnych środków. Zwiększenie równości w dystrybucji dochodu 
dokonuje się też przy pomocy podatków islamskich oraz nacisku na odpowiedzialność 
społeczną59. Podsumowując, w islamie troska o ubogiego i bezrobotnego jest 
podstawowym obowiązkiem najpierw najbliższych, potem wspólnoty, wreszcie 
państwa. Zostały tu rozwinięte liczne mechanizmy na każdym poziomie mające na 
celu zapewnienie takiej pomocy poprzez nakazy religijne spoczywające na wiernych, 
system prawny jak też poszukiwanie przyczyn takiego stanu – np. odrzucenie 
ekonomii opartej na procencie i zakazanie „lichwy”.  
 

3.2 Religie światowe a wyzwania polityczne stawiane przez globalizację: polityka 
rozwojowa (wzrostowa), społeczeństwo konsumpcyjne i zarządzanie 
międzynarodowe 

 Te z pozoru nie tak ściśle powiązane ze sobą czynniki jak polityka rozwojowa, 
społeczeństwo konsumpcyjne i zarządzanie międzynarodowe są jednak silnie ze sobą 
połączone. Cała koncepcja wzrostu gospodarczego i jego dominacja w ostatnich 
pięćdziesięciu latach jest bardzo silnie powiązana z powstaniem społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Umożliwienie jego funkcjonowania oznaczało w konsekwencji 
konieczność wprowadzenia podobnego porządku na całym świecie – stąd istnienie 
zarządzania międzynarodowego. Wiara w to, że jedynie wzrost gospodarczy jest 
lekarstwem na istniejące braki, ubóstwo i problemy światowe, stała się więcej niż 
jedną z koncepcji ekonomicznych, a wręcz ideologią.  
 
Hinduizm 

 Indie weszły na szybka ścieżkę rozwoju wiele lat temu i nie zamierzają z niej zejść, 
o czym świadczą ostatnie postanowienia rządu. Głęboko ukryta jest jednak w tradycji 
hinduistycznej inna droga dla Indii, odkrył ją światu Mahatma Gandhi. Opiera się na 

                                                      
59 Por. J. Syed, An Islamic perspective of industrial relations: the case of Pakistan., "Journal of 
Management, Spirituality and Religion" 2008, vol. 5, no. 4, s. 417- 440 http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/13684/1/MPRA_paper_13684.pdf. 
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modelu innym niż kapitalistyczny – na samowystarczalności i ograniczeniu potrzeb, 
jako że we wzroście gospodarczym, społeczeństwie konsumpcyjnym i zarządzaniu 
międzynarodowym Mahatma Gandhi widział zagrożenie dla dobrobytu ludzi jak i dla 
środowiska naturalnego. Obecna polityka rządu w realizacji  polityki rozwoju 
gospodarczego oraz  zablokowanie ostatniego szczytu na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych nie jest głosem religii. Gandhiemu udało się dziedzictwo religijne 
i duchowe przenieść do sfery politycznej, jego następcy jednak od tego w dużym 
stopniu odeszli. Tak więc religia i państwo są coraz bardziej oddalone.   
 Niektórzy autorzy widzą w Indiach tendencje do zbudowania supermocarstwa na 
fali globalizacji, poprzez szybki wzrost gospodarczy, jaki cechuje gospodarkę Indii od 
ostatnich 65 lat60. Wyraża się to w tzw. hinduskim nacjonalizmie61 i prowadzi do 
wytwarzania się silnego poczucia identyfikacji narodowej, przy odwoływaniu się do 
haseł zapewnienia bezpieczeństwa przed intruzami62. Jest tu jednak o wiele silniejsze 
nawiązanie do ideologicznych haseł – nacjonalizmu z powłoczką religijną, a mniejsze 
odwołania się do bogatej tradycji religijnej wraz z przecież jej nieinwazyjnym, 
apolitycznym charakterem. 
 Wg M. Nandy to właśnie wzrost globalizacji i liberalizacji w gospodarce Indii 
przyczynił się do rozwoju takiej postaci politycznej hinduizmu, który upolitycznia 
i uniwersalizuje hinduizm63. Pod płaszczykiem retoryki wolnego rynku, demokracji 
i sekularyzmu, Indie przechodzą zmianę w gospodarce i politycznej kulturze 
politycznej. Przejawem jest rozwój tzw. państwowo – świątynnego -korporacyjnego- 

                                                      
60 K. Basu, A. Maertens, The pattern and causes of economic growth in India, "Oxford Review 
of Economic Policy" 2007, vol. 23, no. 2, s. 143-167. Zjawisko umacniania się nacjonalizmu 
w krajach rozwijających się i podpierania go religią, jest opisywane także przez Kolodnera, 
E. Kolodner, The political economy of the rise and fall(?) of Hindu nationalism, "Journal of 
Contemporary Asia" 1995, vol. 25, s. 233–260. 
61 C. Kinnvall, Globalization and religious nationalism: Self, identity, and the search for 
ontological security, "Political Psychology" 2004, vol. 25, no. 5, s. 741-767. Widać to 
w programach np. BJP – jednej z dwóch kluczowych partii politycznych Indii, która mimo 
nacjonalistycznych haseł i odwoływania się do typowo hinduskich wartości, w gospodarce 
opowiadała się za typowo neoliberalnym kursem połączonym ze społecznym konserwatyzmem 
(tj. odwoływania się do haseł polegania na samym sobie),  J. Alamgir, The Power of Narrative 
in Managing Globalization in India, Boston: University of Massachusetts University, 
Department of Political Science Working Paper Series, 2005. 
62 C. Kinnvall, Globalization and religious nationalism in India: The search for ontological 
security, Routledge, 2007. 
63 M. Nanda, The god market: How globalization is making India more Hindu, NYU Press, 
2011. 
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kompleksu instytucjonalnego64 polegający na rozmywaniu się wcześniej ustalonych 
granic między hinduskim prawem religijnym a polityką odnoszącą się do edukacji, 
mediów, ochrony zdrowia itp., a także broniący interesy wielkich firm i korporacji, 
zarówno indyjskich i międzynarodowych. Hinduizm – bogowie, rytuały, teksty jest 
jedynie pożywką dla nacjonalizmu. Globalizacja służy tu również, jako pożywka 
ideologiczna – ma pomóc w utworzeniu z Indii mocarstwa, media mówią o specjalnej 
misji Indii, prawie jak o narodzie wybranym, szczególnym.  
 Poprzez takie ureligijnienie dominującego neoliberalnego kursu polityczno-
gospodarczego, religijne wartości, głębsze tradycje nie mogą wbrew pozorom wpłynąć 
na negatywne konsekwencje globalizacji – konsumpcjonizm, ideologię wzrostu 
gospodarczego kuszącego obietnicą uzyskania mocarstwowego charakteru, i udział 
w polityczno-gospodarczym zarządzaniu międzynarodowym. Religia uwikłana w sieć 
instytucjonalną bardziej koncentruje się na swych powierzchownych wymiarach.  
 
Buddyzm 

 Stosunek buddyzmu do społeczeństwa konsumpcyjnego i promocji wzrostu 
ekonomicznego za wszelką cenę jest zdecydowanie negatywny, bowiem 
w konsekwencji prowadzi to do ubóstwa materialnego i duchowego. Podstawy tej 
zależności były omawiane w poprzednim punkcie. To co buddyzm w tym miejscu 
proponuje, to jest konieczność ograniczania własnych potrzeb65 i nieprzywiązywanie 
się do przedmiotów. Fundamentalnie ubóstwo jest wbudowane w społeczeństwo 
konsumpcyjne i jest nie do uniknięcia66. Buddyzm w tym kontekście mówi 
o dochodowo-konsumpcyjnym ubóstwie. Niestety dla wielu ludzi, którzy stracili wiarę 
w inne formy spełnienia, dobrobyt materialny staje się coraz ważniejszy. Jeżeli chodzi 
o kształt polityki, to etyka buddyzmu szczególnie podkreśla znaczenie obowiązków, 
mniej wspominając o prawach człowieka, które tak często wysuwa się w innych 
systemach religijnych, aby bronić porządku społeczeństwa konsumpcyjnego. Większe 
                                                      
64 Mamy tu do czynienia z fuzją wiary z szowinizmem, który wspiera się na siatce 
instytucjonalnej, opierającej się na czterech filarach – kompleksu STCC – State-Tample-
Corporate-Complex, na który składają się 1) wybrani przedstawiciele narodu wraz z maszynerią 
rządu; 2) sektor przedsiębiorstw, zarówno indyjskich i zagranicznych; 3) dominujący sektor 
religijny w kraju (składający się z luźnej sieci hinduskich świątyń, ich komitetów 
zarządzających rekrutujących się z potężnych rządowych i biznesowych przedstawicieli 
w radach nadzorczych i wielu współpracujących ze sobą guru, joginów i Swamis) i 4), 
przedstawicieli politycznego hinduizmu lub Hindutva, utrzymujący związki z hinduskim 
establishmentem i korporacyjnymi graczami, ibidem. 
65 D. R. Loy, op.cit., s. 55-71. 
66 Ibidem. 
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znaczenie przypisuje się tu zasadzie równości, a mniejsze znaczenia ma wolność 
jednostki, rozumiana w sposób zachodni, która w oczach buddyzmu jest często 
źródłem wielu problemów, szkodzących społeczeństwu67.  
 

Judaizm 

 Pomnażanie bogactwa nie jest w Torze widziane jako coś negatywnego a wręcz 
przeciwnie, wizja dobrobytu to właśnie zebrane ogromne materialne bogactwa 
i zaspokojone potrzeby materialne. Wszystko to jednak pochodzi z ręki Boga. Nie ma 
więc przeciwwskazań przed pomnażaniem bogactwa. Wątpliwości mogą się pojawiać 
wtedy, gdy rozwój ten koliduje z prawami religijnymi, czyli gwałci prawo dane przez 
Boga. W judaizmie przestrzeganie prawa Bożego i przykazań jest szczególnie ważne. 
Postępowanie etyczne i wysoki poziom moralności należą do podstaw tego prawa. 
Liczne wskazówki znajdujemy w Tanach, np. w księdze Psalmów, części Ketubim, 
czyli Pism68.  
 Wskazówki zawarte w tej mądrościowej księdze zawierają nie tylko wewnętrzne 
nastawienie, ale też nawołują do konkretnych działań i zaniechania tych szkodzących 
innym ludziom (oszczerstw, łamania danego słowa, przekupstwa, pobierania procentu 
etc.). Choć w praktyce banki pobierające procent stały się zjawiskiem normalnym 
i prawo zakazujące pobierania procentu nie jest powszechnie respektowane, to jednak 
istnieją banki pomagające osobom mniej zamożnym zaciągnąć pożyczki bez płacenia 
od niej procentu. Gdy tej osobie się powiedzie, może wesprzeć dobrowolnie taki bank, 
aby mógł się utrzymać i pomoc kolejnym osobom w podobnej sytuacji. 
 Zakaz bogacenia się ponad miarę i jednocześnie oddania Bogu, co boskie, 
zaprzestania pracy w szabat jest właśnie osiągnięciem cywilizacyjnym Żydów. Ma on 
swoje podstawy w księdze Wajikra, która w chrześcijaństwie znana jest pod nazwą  
Księgi Wyjścia69.  

                                                      
67 C. Mosler, Can Buddhism Inform the Contemporary Western Liberal Debate on the 
Distribution Wealth?, "Journal of Buddhist Ethics" 2011, vol. 18, s. 322-355. 
68 Czytamy w Psalmie 15 „Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,  kto zamieszka na 
Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,  a mówi prawdę w 
swoim sercu  i nie rzuca oszczerstw swym językiem;  ten, który nie czyni bliźniemu nic złego 
i nie ubliża swemu sąsiadowi;  kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy,  a szanuje tego, kto 
się boi Pana; ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem;  ten, kto nie daje 
swoich pieniędzy na lichwę  i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, 
nigdy się nie zachwieje”. 
69 Wj 23:12 “Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby 
odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec”. Stosunek 
judaizmu do działania organizacji międzynarodowych jest z pewnością głęboko zróżnicowany, 
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Chrześcijaństwo 

 Stanowisko kościołów chrześcijańskich do nadmiernego bogacenia się, wzrostu 
gospodarczego za wszelką cenę, i konsumeryzmu z pominięciem wartości duchowych 
jest negatywne. Ta ujemna ocena wynika ze wspólnych dla chrześcijaństwa tekstów 
natchnionych – czyli Biblii (mimo różnic co do kanonu Starego Testamentu są one 
takie same). Teksty z Ewangelii mówiące o bogaczu, który pozostał obojętny na 
Łazarza, bogatym młodzieńcu, ubogim Janie Chrzcicielu, życiu Jezusa, wyrzuceniu 
z świątyni handlujących, są wspólne dla wszystkich tradycji chrześcijańskich. 
Wystawny tryb życia był w okresie reformacji punktem szczególnej krytyki przez 
kościoły reformowane, które celowo ogołociły liturgię i kościoły z oznak przepychu. 
Podobnie kościół przejął za judaizmem potępienie dla lichwy i zakaz zajmowania się 
nią, która przypadła w udziale braciom starszym w wierze – Żydom, których ten zakaz 
religijny (ze strony kościoła) nie dotyczył. Przez wieki od reformacji tradycje 
chrześcijaństwa rozwijały się osobno, ale ideał pewnego ascetyzmu, powściągliwości 
pozostał wspólny dla wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Zważmy, że 
w katechizmach mówiąc o grzechach głównych, mamy coś, co właśnie społeczeństwo 
konsumpcyjne aprobuje: nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, pożądliwość, chciwość.  
 Konieczność odpowiedzi na negatywne zjawiska społeczne związane z istnieniem 
kapitalizmu pojawiła się już w latach 60-tych, wówczas Kościół Katolicki 
wypowiedział się w Gaudium et spes w art. 64, że postęp gospodarczy może się 
dokonywać, ale ma pozostawać w służbie człowieka, ma służyć zaspokojeniu potrzeb 
wzrastającej liczby ludności „dlatego trzeba popierać postęp techniczny, ducha 
wynalazczości, starania o tworzenie i rozbudowę przedsiębiorstw, usprawnienie metod 
produkcji i rzetelne wysiłki ludzi zatrudnionych w produkcji: słowem wszystko, co 
służy postępowi. Podstawowym zaś celem tej produkcji nie jest tylko wzrost masy 
towarowej ani zysk lub zdobycie wpływów, ale służenie człowiekowi, i to całemu 
człowiekowi, z uwzględnieniem porządku jego potrzeb materialnych i wymogów jego 
życia umysłowego, moralnego, duchowego i religijnego - służenie, powtarzamy, 
każdemu człowiekowi i każdej zbiorowości ludzkiej jakiejkolwiek rasy i w jakiej-
kolwiek części świata. Ruch gospodarczy powinien zatem rozwijać się wedle własnych 
metod i praw, ale w granicach porządku moralnego, żeby spełnił się zamiar Boży 
względem człowieka” . W punkcie 65 mówi o tym, że ani wyłączna władza jednostki 
ani wyłączna władza państwa, nie są zdrowymi rozwiązaniami, czasem jednak 

                                                                                                                                             
nie ma tu jednak potępienia, niektórzy doceniają osiągnięcia organizacji w negocjacji ważnych 
traktatów. 
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konieczne są reformy pozwalające na korzystanie z owoców dobrobytu szerszej 
warstwie społecznej.  Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową to w art. 85 
stwierdza się, że istniejące wzajemne powiązania rodzaju ludzkiego domagają się także 
zorganizowania większej współpracy na polu gospodarczym. „Jakkolwiek bowiem 
prawie wszystkie ludy uzyskały niepodległość, to jednak daleko im jeszcze do tego, 
aby wyzwoliły się równocześnie od zbytnich nierówności oraz niesłusznej zależności 
w jakiejkolwiek postaci, a także aby uniknęły wszelkiego niebezpieczeństwa 
wewnętrznych trudności”. Ten rozwój zależy od możliwości transferu wiedzy a więc 
specjalistów, jak też pomocy materialnej, możliwej jedynie kiedy przekształci się 
gruntownie formy dzisiejszego handlu, jak też poprzez udzielanie innej formy pomocy 
przez kraje przodujące: darowizny, czy też pożyczki lub inwestycje pieniężne. Zwraca 
się uwagę na to, by jednak te działania były czynione z odpowiednim nastawieniem – 
„z wielkodusznością, a bez chciwości”, a „przyjmowane z całą godnością”.  
 Również w Contesimus Annus, czytamy słowa papieża, podkreślające, że 
kapitalizm jest porządkiem godnym pochwały w odróżnieniu od socjalizmu. 
Liberalizm daje nam jednym słowem wolność, a od nas zależy, co z nią zrobimy. 
Bandow pisze, że podstawowym problemem ludzkości nie jest liberalna ekonomia, ale 
właśnie człowieczeństwo, ludzkość70.  
 Stosunek Kościoła Katolickiego do wzrostu gospodarczego przeszedł szczególną 
zmianę za czasów pontyfikatu Jana Pawła II71. Wg encykliki Jana Pawła II Centesius 
Annus72 tworzenie bogactwa w systemie ekonomicznym napędzanym rynkiem, 
w prawidłowych warunkach pomnaża dobro wspólne. Firmy mogą zatem dążyć do 
zysku, a przedsiębiorca, który był wcześniej postrzegany jako pożądliwy biznesmen, 
został przez Jana Pawła II postawiony w lepszym świetle. Liczne przykłady z Pisma 
Świętego wskazują na sposób rozumienia dobra wspólnego w ujęciu katolickim. 
Wychodzi się od rozumienia wspólnego dobra, którym jest Bóg. Wszelkie dobro 
indywidualne jest obwarowane warunkiem spełnienia wymogu sprawiedliwości (hebr. 
sedeq). Sprawiedliwość jest bowiem cechą przypisywaną Bogu i wymaganiem 
postawionym człowiekowi znajdującemu się na drodze do Boga. Wychodząc od takich 

                                                      
70 D. Bandow, Capitalism and Christianity: The Uneasy Partnership, "International Journal of 
World Peace" 2002, vol. 19, no. 3,  s. 54. 
71 Wcześniej, o czym świadczą encykliki Rerum novarum Leona XIII (1891), Quadragesimo 
anno Piusa XI  z 1931r., tak nie było -   kwestie społeczne były utożsamiane z wyzyskiem, 
niesprawiedliwością i łamaniem praw, jakiego doświadczała klasa robotnicza, która później 
ewoluowała do postulatów wprowadzenia reformy państwa i liberalnego systemu 
ekonomicznego w oparciu o zasadę pomocniczości. 
72 Introduction, s. 7. 
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ogólnych ram, niektórzy autorzy jak np. Barrera dokonali bardzo ciekawego przeglądu 
rekomendacji Kościoła Katolickiego dla polityki gospodarczej73. Można powiedzieć, 
że jest to polityka stawiająca wymagania różnym partnerom ekonomicznym, które 
mają w konsekwencji zaradzić złym tendencjom w gospodarce, rozprzestrzeniającym 
się w dobie kapitalizmu. Przykładowo od rządu oczekuje się ustanowienia podatku 
progresywnego, jak też podatku od dóbr luksusowych. 
 Koncepcja sprawiedliwości globalnej jest też kolejnym przesłaniem 
chrześcijaństwa. Sprawiedliwość globalną (zwaną także kosmopolityczną) można 
osiągnąć poprzez rozszerzanie zasad sprawiedliwości respektowanych i egzekwo-
wanych w obrębie poszczególnych społeczeństw na poziom uniwersalny (a więc 
poziom obejmujący relacje między wszystkimi ludźmi i między wszystkimi 
państwami). Opiera się ona na uznaniu, że wszyscy ludzie na świecie mają te same 
uprawnienia i że istnieją ogólne normy etyczne i zasady prawa, stosowane równo 
wobec wszystkich ludzi, a także wobec państw74. Ważne jest w tym kontekście 
zrozumienie stanowiska Kościoła do kluczowych systemów ekonomiczno-
politycznych tj. socjalizmu i kapitalizmu. Ulegało ono  wspomnianym powyżej 
zmianom. Z jednej strony Kościół długi czas odżegnywał się zarówno od socjalizmu 
i komunizmu, totalitaryzmu, jak też  kapitalizmu75.  
 Obecna akceptacja kapitalizmu nie jest bezkrytyczna. Dalsze encykliki podkreślają 
konieczność aktywnej polityki państwa – w duchu społecznej gospodarki rynkowej, 
czy zarządzania międzynarodowego. Przykładowo w Caritas in Veritate pierwszej 
społecznej encyklice Benedykta XVI (7.06.2009), poświęconej problemowi 
globalnego rozwoju i postępowi w stosunku do dobra wspólnego, znajdziemy postulat 
utworzenie efektywnego globalnego autorytetu, aby zarządzać globalną gospodarką jak 
też aby ożywić gospodarki dotknięte przez kryzys w warunkach nierównowagi 
ekonomicznej. Postulowana jest tu m.in. reforma i wzmocnienie Narodów 
Zjednoczonych jak i międzynarodowego systemu monetarnego przez zwiększenie 

                                                      
73 A. O. P. Barrera, What Does Catholic Social Thought Recommend for the Economy? The 
Economic Common Good as a Path to True Prosperity, w: D. K. Finn, The True Wealth of 
Nations, Oxford University Prss, Oxford  2010, s. 29-31. 
74 M. Kuniński, Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria?, "Diametros" 
2010,  nr 26, s. 136-153, por. też “Sprawiedliwość globalna w KNS”A. Paszewski, Skandal 
niewiarygodnych nierówności. Kryzys, liberalizm a katolicka doktryna społeczna, "Więź" 2012,  
nr 11-12, s. 52-64, ibidem. 
75 Np. Rerum Novarum 1891, Quaragesimo Anno 1931, Gaudium et Spes 1968), dopiero od 
JPII mamy przełom - akceptacje gospodarki rynkowej kapitalistycznej, S. Zamagni, Catholic 
Social Thought, Civil Economy, and the Spirit of Capitalism, w: D. K. Finn, The True Wealth of 
Nations, The Oxford University Press, Oxford  2010, s. 63-93. 
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głosu biedniejszych narodów w międzynarodowych organizacjach76. Obecny przykład 
jaki sobą daje papież Franciszek i jego przesłanie stanowi z pewnością wyzwanie dla 
stosunku Kościoła Katolickiego do problemu biedy i nierówności. Być może symbol 
i przykład głowy Kościoła będzie wzmocnieniem  oficjalnego nauczania.   

 
Islam 

 Wzrost gospodarczy, konsumpcja i zarządzanie międzynarodowe, jako że silnie 
powiązane z przepływem i koncentracją kapitału są odrzucane przez islam. Powód jest 
prosty, islam odrzuca pożyczanie pieniędzy na procent ponieważ uważa to za 
niemoralne. Zakłada się, że ten co potrzebuje pieniędzy na rozwiniecie interesu, 
zaciągający kredyt ma umiejętności, a ten co pożycza ma pieniądze. Powinni zatem 
powiązać swoje talenty; pożyczający ma zatem prawo udziału w zyskach, ale to prawo 
jest okupione obowiązkiem uczestniczenia w stratach, jeżeli takie zostaną poniesione. 
Tak więc, pożyczający pieniądze wiąże się z przedsięwzięciem na rzecz którego 
pożycza pieniądze na dobre i na złe. Zapobiega to problemowi, z jakim boryka się cała 
cywilizacja zachodnia – rozrastaniu się kapitału finansowego, rozwoju tej strefy 
gospodarczej na niekorzyść gospodarki realnej. Zyski płynące z inwestycji w kapitał 
realny są bowiem o wiele niższe niż te pochodzące z inwestycji w kapitał finansowy! 
Islam jest ochroniony przed tym ryzykiem, gdyż inwestycje są zawsze w kapitał 
realny. Nie dochodzi zatem do przerostu sfery finansowej gospodarki nad realną. 
Z tego też powodu islam odrzuca działalność wszelkich inwestycji, które opierają się 
na procencie, a do takich należy MFW i inne organizacje międzynarodowe.  
 Jeżeli globalizacja oznacza znalezienie wspólnych podstaw poprzez wolny 
przepływ dóbr i wymiany korzyści ekonomicznych, społecznych, naukowych, 
technologicznych i politycznych, jak też zmniejszenie dystansu oddzielającego różne 
światowe wspólnoty, to islam nie jest temu wrogi.  Ekstremiści i radykałowie których 
odpowiedzią na zwiększenie globalizacji jest pogrążenie w izolacjonizmie nie są 
większością! Ekstremiści postrzegają globalizację jako ogromną niesprawiedliwość, 
jako dominację Zachodu, postrzegają ten trend jako kontynuację kolonializmu 
i imperializmu i może chcieliby brać udział w sprawach światowych. Uważają, że 
islam nie powinien być upolityczniony, ponieważ zaciemniałoby to spirytualny 
wymiar religii, którym są zainteresowani. Wraz jednak z rosnącą alfabetyzacja 
i edukacją, rośnie krytyczny stosunek muzułmanów do religii, zwracają uwagę na to co 
                                                      
76 R. Łętocha, Benedykt XVI wobec współczesnych wyzwań spłeczno-gospodarczych, "Politeja-
Pismo Wydzialu Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 
2012,  nr 19, s. 169-182. 
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może im pomoc w kwestiach życia duchowego i duchowej dojrzałości. Podkreśla się 
zwłaszcza umożliwienie modyfikacji szarijatu poprzez dobrą znajomość Koranu 
i Sunny. Innym wyzwaniem jest utrzymanie praw dla nie będących muzułmanami, 
którzy mieszkają w krajach muzułmańskich. Jest to związane z aspektem globalizacji – 
multikulturowością. Oznacza to konieczność wypracowania społecznego otoczenia 
w taki sposób, by ludzie, którzy zachowują się poprawnie niezależnie od praktyk 
religijnych byli traktowani w sposób równy. 
 
Zakończenie 

 Odpowiedzi na przedstawione problemy ze strony każdej z religii są często 
w swojej istocie zbliżone77. Każde wyznanie jest związane z jakąś kulturą i typowymi 
dla niej problemami, które powodują konieczność ustosunkowania się do niej 
przywódców religijnych. Wszystkie religie zmuszone są ustosunkować się do 
globalizacji, ale też różnych jej konsekwencji, gdyż inne są one dla społeczeństw 
bogatych a inne dla biednych. Mimo licznych podobieństw są pewne odstępstwa (jak 
np. stosunek hinduizmu do biednych), ale generalnie omówione religie nawołują do 
działań miłosiernych, opieki nad biednymi, sprawiedliwości społecznej, dostrzegania 
roli pracy w życiu człowieka, jak też do wyzbycia się chciwości i rozsądnego 
i oszczędnego obchodzenia się z zasobami, potępiając nadmierny konsumpcjonizm.  
 Dialog między religiami ułatwia np. działania Parlamentu Religii Świata78 
podkreślającego wspólne wartości religii, ale także wypracowanie w ramach każdej 
religii pewnej etyki dla niej charakterystycznej, co umożliwia w większym stopniu 
dialog. Etyka  nauczania o wartościach i zasadach jakimi kieruje się człowiek lub 
jakimi powinien się kierować jest dobrym punktem wyjścia do dialogu, gdyż 
z płaszczyzny dyskusji zdejmuje zagadnienia czysto religijne, dogmatyczne. I tak 
ukształtowały się różnego rodzaju etyki w kontekście omówionych zagadnień, 
zawierające wiele z myśli poszczególnych religii – etyka pracy, etyka gospodarcza, 
etyka biznesu, czy też etyka środowiskowa są wybranymi przykładami79. Istnienie 

                                                      
77 Trzeba pamiętać o tym, że w każdym wyznaniu mamy różne gałęzie, bardziej spirytualne, 
bardziej formalne etc. 
78  Parliament of the World’s Religions, por. 
http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=1. Ostatni raz obradował w Barcelonie w 
2009 r. , jego historia sięga do 1893 r. a ukształtowanie  1988 r. 
79 B. Taylor, Environmental ethics, w: B. Taylor, Encyclopedia of Religion and Nature, 
Continuum, London & New York 2005, s. 597- 608. 
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etyki łączącej różne ponad religijne zagadnienia jest tytułem publikacji Dalajlamy80. 
Mogłoby się to przyczynić do powstania społeczności, która potrafiłaby w efektywny 
sposób rozwiązać aktualne problemy płynące z globalizacji81.  
 Religie generalnie przesuwają odpowiedzialność za zaistniałe problemy na 
człowieka, czy ściślej – szukają rozwiązania problemów w człowieku, jego przemianie 
wewnętrznej i zewnętrznej,  niezależnie od istniejącego systemu gospodarczo-
politycznego – kapitalizmu82. Mimo wielu wad tego systemu podkreślanych 
w kontekście istniejących problemów, człowiek tu teraz, niezależnie od swojej wiary, 
stoi z odpowiedzialnością i współczuciem wobec zastanego otoczenia i od jego 
wyborów zależy przyszłość. Natomiast stosunek  do kwestii politycznych – jak np. 
zarządzania międzynarodowego jest różny w poszczególnych religiach. 
Niebezpieczeństwo stwarza „wykorzystywanie religii dla celów politycznych”, 
szczególnie widoczne, jak zostało to wskazane, przez polityków, którzy koncentrują 
się bardziej na powierzchownych wymiarach religii – raczej dzielących niż 
jednoczących zamiast schodzić do jej głębi83. Schodząc do niej, łatwiej by było 
religiom światowym znaleźć wspólne rozwiązania i zamiast dzielić -  łączyć.  
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9. Teoretyczne podstawy nowego podej ścia do polityki regionalnej 
 
Streszczenie 

 Nowe ujęcie polityki regionalnej wynika z chęci zwiększenia efektywności 
podejmowanych działań. Szuka się dróg zwiększenia skuteczności wydatkowania 
środków. Prace koncentrują się wokół polityki spójności powiązanej z koncepcją 
rozwoju terytorialnego. Tak rozumiany rozwój wiąże się ze specyfiką danego obszaru 
oraz jego wewnętrznym potencjałem. Kluczowe znaczenie przypisano uaktywnieniu 
tego endogenicznego potencjału. Podjęte działania koncentrują się wokół zjawiska 
sieci, wspierania działalności badawczo-rozwojowej, czy pomocy dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W procesie rozwoju niezbędna jest stała współpraca między 
różnymi szczeblami władzy, przedsiębiorstwami oraz lokalnymi społecznościami.  

Słowa kluczowe: polityka regionalna, polityka zorientowana terytorialnie, polityka 
spójności 
 

Teoretical Basis for a New Approach to Regional Pol icy. 
Abstract 

  A new approach to regional policy derives from a desire to increase the 

effectiveness of actions taken. Looking for a way to enhance the effectiveness of 
spending means. The works are focused on cohesion policy associated with the 

concept of territorial development. Thus understood development associates with the 
specificity of an area and its inner potential. The key importance is assigned to 
activation of the endogenous potential.Taken measures are focused on the phenomenon 
of the network, research and development activities support and assistance to small and 

medium-sized enterprises.In the development process, constant cooperation 
between different levels of government, businesses and local communities is 
needed. 
Keywords: regional policy, territorially-oriented policy, cohesion policy 
 
Wprowadzenie 

 Podjęcie prac nad rolą terytorium wynika z potrzeby refleksji nad celem polityki 
regionalnej i efektywnością podejmowanych działań oraz stopniem wykorzystywania 
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środków finansowych. Zainteresowanie efektywnością środków pomocowych staje się 
przedmiotem badań naukowych prowadzonych równolegle z ocenami i raportami 
wykonywanymi przez instytucje, jak i poszczególnych naukowców. Mamy przykład 

dwu istotnych opracowań Raportu F. Barca1 i Raportu Banku Światowego.2 Raport 
F. Barca jest ważkim głosem w dyskusji nad przyszłym kształtem polityki spójności, 
zawiera nową koncepcję rozwoju terytorialnego ściśle związanego ze specyfiką danego 
obszaru oraz jego wewnętrznym potencjałem. Stoi na stanowisku potrzeby kontynuacji 
polityki spójności, choć w nieco zmienionym kształcie. Kluczową myślą jest 
twierdzenie, że polityka place-based ma na celu wyrównywanie poziomu życia między 
poszczególnymi ludźmi, a nie między regionami. Odmienne poglądy zostały 
zaprezentowane w Raporcie Banku Światowego, w którym poddano ocenie sposoby 
oddziaływania na kształtowanie procesów rozwoju w Unii Europejskiej. 
 Trudna sytuacja gospodarcza przekłada się na potrzebę zmian w ramach polityki 
regionalnej oraz na szukanie źródeł zwiększenia efektywności wydatkowania środków. 
Jedną z dróg jest zwiększenie roli terytorium w ramach prowadzonych polityk. 
Bezpośrednią podstawą teoretyczną w ramach ekonomii jest wyodrębnienie się nowej 
geografii ekonomicznej oraz włączenie problemów terytorium do głównego nurtu. 
Kolejna droga poszukiwań związana jest ze zjawiskiem sieci i ich rolą w gospodarce 
i życiu społecznym. W ramach tej koncepcji poszukuje się konsekwencji tego zjawiska 
w sferze gospodarki i funkcjonowania społeczności.  
 
1. Nowa geografia ekonomiczna 

 Paul Krugman, autor teorii podjął się trudnego zadania włączenia problemów 
związanych z przestrzenią do ekonomii. Takie próby podejmowano już wcześniej, 
warto wymienić dorobek W. Isarda, który stał się twórcą pojęcia i związanej z tym 
dyscypliny regional science.3 Jego dorobek ma praktyczne zastosowanie w planowaniu 
regionalnym, w poszukiwaniu optymalnych lokalizacji, czy w badaniu dynamiki 
systemów przestrzennych. Drugi kierunek włączający przestrzeń do ekonomii 
związany jest z nową ekonomiką miast. Naukowcy koncentrują się na badaniu 

                                                      
1 F. Barca, An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting 
European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of D. 
Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009. 
2 World development report 2009: Reshaping Economic Geography, The World Bank, 
Washington D.C. 
3 W. Isard, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauk o regionach, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965. 
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wewnętrznej przestrzennej struktury miast. Kluczowe zagadnienie dotyczyło układu 
użytkowania ziemi i zagadnienia rozkładu renty gruntowej wokół centrum. 
Bezpośrednim źródłem nowej geografii ekonomicznej jest teoria aglomeracji 
ekonomicznej A. Marshalla4 oraz kumulatywnej przyczynowości G. Myrdala.5  
 P. Krugman, twórca teorii nowej geografii ekonomicznej zajął się czynnikami 
wpływającymi na tworzenie skupisk.6 Teoria ta stała się podstawą badań nad 
konwergencją i polaryzacją dochodów, może również znaleźć zastosowanie do badania 
wewnętrznej przestrzeni miast, regionów czy krajów. Kluczowym punktem teorii jest 
założenie o potrzebie łącznego ujęcia czynników wpływających na rozwój regionalny: 
korzyści skali z efektem rozprzestrzeniania nowej wiedzy, popytu kreowanego przez 
rynek wewnętrzny oraz kosztów transportu. Źródłem teorii z punktu widzenia historii 
gospodarczej było zbadanie ukształtowania strefy rolnej i strefy produkcji 
przemysłowej w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. Wówczas 
powstała produkcja na dużą skalę związana z osiąganiem korzyści skali oraz 
zbudowano dobrze rozwiniętą sieć szlaków kolejowych co przyczyniło się do 
obniżenia kosztów transportu.  
 W ramach przeprowadzonych badań autor koncepcji stwierdził, ze przyczyny 
dysproporcji rozwoju mogą wynikać z przyczyn natury pierwotnej takich jak rodzaj 
gruntów, klimat, bliskość żeglownej rzeki i niemobilna siła robocza. Do wtórnych 
przyczyn zaliczył czynniki dotyczące wyboru lokalizacji. (W ramach nowej geografii 
ekonomicznej przypomniano trzy przyczyny lokalizacji według A. Marshalla: 
dywersyfikację wiedzy, mobilizację rynku pracy oraz specjalizację dostawców). Firmy 
wybierają duże rynki zbytu, a występują one tam gdzie funkcjonuje wiele 
przedsiębiorstw. Nowa geografia ekonomiczna zajmuje się właśnie przyczynami 
wtórnymi, zagadnieniami związanymi z lokalizacją. Zmniejszające się koszty 
handlowe i wzrastające przychody skali w korzystniejszej sytuacji stawiają regiony 
posiadające większe rynki zbytu. Istotnym założeniem jest mobilność czynników 
produkcji. Znaczącą rolę odgrywają koszty transportu, co również podnosi rangę 
regionów dysponujących większymi rynkami zbytu.7 

                                                      
4 A. Marshall, Principles of Economics, The MacMillan Press, London 1920, s. 225. 
5 G. Myrdal, Against the stream. Critical essays on economics, Pantheon Books, New York 
1973. 
6 P. Krugman, Development, Geography and Economic theory, The MIT Press, Cambridge 
Mass 1998. 
7 P. Krugman, Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, “America 
Economic Review”, vol. 70, 1980, s. 950-959. 
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 W rozważaniach przyjęto dwa założenia:8 

• dla producentów istotne są zarówno przychody, jak i koszty, w konsekwencji 
producenci lokalizują się blisko dostawców i odbiorców, w efekcie wszyscy 
w przestrzeni znajdują się blisko siebie, 

• występuje niemobilność niektórych typów zasobów, zwłaszcza gruntów oraz części 
pracy co działa odśrodkowo w odniesieniu do aglomeracji. 

 Na skutek rynkowych procesów zaczyna kształtować się aglomeracja, w pierwszym 
etapie następuje migracja siły roboczej oraz lokalne wydatkowanie dochodów. 
Tworzący się popyt w powstającej aglomeracji wzmacnia korzyści tamtejszych firm. 
Następuje również przemieszczanie się firm spoza aglomeracji do jej wnętrza. 
W kolejnym etapie widać wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą i w konsekwencji 
wzrost wynagrodzeń, co jeszcze przyśpiesza wzrost migracji ludności do aglomeracji.  
 Po ukształtowaniu się aglomeracji pojawiają się dodatkowe korzyści np. transfer 
wiedzy. Z pozoru wydaje się, że proces mógłby trwać nieskończenie długo, jednak 
w pewnym momencie pojawiają się koszty związane z urbanizacją obszarów – 
zanieczyszczenie środowiska, korki uliczne, wzrastające ceny nieruchomości czy 
nadmierny wzrost wynagrodzeń. Równoważenie sił dośrodkowych i odśrodkowych ma 
decydujący wpływ na kształtowanie się przestrzennej struktury produkcji. Powstanie 
aglomeracji może mieć wpływ nie tylko na dystrybucję aktywności gospodarczej 
w regionie, ale także na jej wzrost.9 Zależy to od innowacji, które są uzależnione od 
lokalnych zasobów wiedzy i możliwości jej bezpośredniego przekazywania. 
Sprzyjającym czynnikiem jest sytuacja, gdy wiedza i produkcja występują blisko 
siebie.10 W ramach przeprowadzonych symulacji P. Krugman otrzymał strukturę, 
w ramach której znalazły się równomiernie rozmieszczone w przestrzeni aglomeracje. 
Znajduje to odbicie w rzeczywistości gospodarczej, w której funkcjonują ośrodki 
centralne z obszarami rynkowymi. Występowanie odległości między ośrodkami 
wynika z „aglomeracyjnego cienia” rzucanego na pobliskie miejsca, co w efekcie 
prowadzi do sytuacji w której ośrodki konkurencyjne mogą funkcjonować jeśli są od 
siebie oddalone.  
  
                                                      
8 M. Fujita, P. Krugman, A. J. Venables, The Spatial Economy: Cities, Regions and 
International Trade, The MIT Press, Cambridge Mass 1999, s. 30. 
9 R. Camagni, The Concept of Innovative Milieu and its Relevance for Public Policies In 
European Lagging Regions, „Papers for Regional Science Association”, 1995, no. 4. 
10 P. Krugman, Development Geography Economic Theory, MIT Press, Cambridge-London, 
s. 31. F. Barca, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, Komisja do spraw Rozwoju 
Regionalnego, Bruksela 2009. 
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2. Przestrze ń przepływów  

 Manuel Castells jest twórcą teorii przepływów, w której społeczeństwo i cała 
rzeczywistość ujęte są jako wielka sieć. Swą koncepcję zawarł w trylogii 
zatytułowanej Wiek informacji składającej się z pozycji Społeczeństwo sieci, Siła 

tożsamości oraz Koniec tysiąclecia.11 Podstawowe założenie dotyczy przepływów 
kapitału, informacji, technologii, obrazów, dźwięków i symboli.  
 Autor teorii opisuje zmiany zachodzące w społeczeństwie, organizacji życia, pracy 

oraz przestrzeni społecznej mające miejsce w okresie globalizacji.12 M. Castells 
wprowadza pojęcie sieci i choć powiązania społeczne funkcjonowały od zawsze, 
jednak globalizacja doprowadziła do ich intensyfikacji. Szczególne miejsce przypada 

wymianie informacji.13 Podstawą zmian jest upowszechnienie cyfrowych technologii 
informacyjnych (Internet) oraz komunikacyjnych (telefonia komórkowa, łączność 
satelitarna). Są to zjawiska wszechobecne i niezależnie od stanowiska jakie zajmuje 
jednostka jest ona skazana na udział w nowym typie społeczeństwa. Towarzyszy temu 
powstanie nowego systemu społeczno-gospodarczego nazywanego m.in. 
postindustrializmem, społeczeństwem konsumpcyjnym. Zdaniem autora mamy 
obecnie sytuację podobną do XIX Anglii, kiedy to nastąpiło wyeliminowanie 
człowieka z bezpośredniej produkcji i zastąpienie go przez maszyny. Komputeryzacja 
i automatyzacja prowadzi w wielu dziedzinach gospodarki do praktycznego 
wyeliminowania człowieka. Zachodząca rewolucja informacyjna działa w dwu 
przeciwstawnych kierunkach, z jednej strony prowadzi do decentralizacji 
społeczeństwa, z drugiej strony wytwarza globalne więzi zwiększając globalne 
uzależnienie. Kolejną konsekwencją jest powstanie ogólnoświatowej kultury z silnym 
wpływem Ameryki Północnej oraz ujawnienie się silnych nurtów tożsamości lokalnej, 
regionalnej, etnicznej czy religijnej. Internet jest zarazem nośnikiem wolności, jak 
i źródłem błędnych informacji. Powiązania powstałe za pomocą internetu pokazują 
gusty poszczególnych osób, umożliwiają gromadzenie różnego rodzaju danych, co daje 
szansę identyfikacji i kontroli decyzji konsumentów. 
 Zdaniem autora w warunkach szybkich zmian technologicznych to sieci, a nie firmy 
stają się efektywnie działającymi podmiotami. Poza tym organizacja współczesnego 

                                                      
11 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; 
M. Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; M. Castells, 
Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
12 M. Castells, The Rise of The Network Society, Blackwell, Oxford 1996, s. 93. 
13 M. Castells, Galaktyka internetu. Reflaksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 11. 
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społeczeństwa opiera się na informacji i przepływie danych. Kluczowe znaczenie 
w sieciach przypisuje się węzłom, w których przecinają się przepływy. O sile sieci 
świadczy spójność mierzona ilością i intensywnością połączeń między jej elementami. 
Oczywiście pojęcie sieci jest stosowane w wielu dziedzinach np. we współczesnej 
informatyce, cybernetyce, chemii oraz neurologii. W przypadku terytorium sieć jest 
zbiorem specyficznych związków powstających między partnerami w trakcie 
kształtowania się relacji rynkowych. Za sieci w kontekście rozwoju regionalnego 
uznaje się formalne lub nieformalne organizacje i platformy, które ułatwiają wymianę 
informacji i technologii, a także wzmacniają koordynację i współpracę między 
uczestnikami rynku. Budowanie sieci współpracy pojawia się zarówno w polityce 
regionalnej, jak i przemysłowej. Uczestnikami sieci, w zależności od jej rodzaju mogą 

być regiony, firmy, ośrodki badawcze oraz osoby fizyczne.14  
 Sieć powstaje dzięki działaniu grupy przedsiębiorstw powiązanych handlowymi 
zależnościami, często są to podmioty komplementarne technologiczne. Współpracę 
nawiązują aby zaspokoić określony popyt rynkowy. Koncepcję tę można wyprowadzić 
historycznie z tradycyjnej japońskiej organizacji przemysłu. Na drodze walki 
z monopolizacją osiągnięto postać luźno powiązanych grup przedsiębiorstw 
niezwiązanych lokalizacją, ale połączonych wspólnym celem produkcyjnym. W tym 
ujęciu sieć jest szeroko związana z dynamiczną analizą otoczenia przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo poszukuje nowych informacji i możliwości zdobywania nowych 
umiejętności mogących wpłynąć na jego dochody. Sieć jest sposobem organizacji 
przedsiębiorstw.  
 Przedsiębiorstwo działające w sieci intensywnie współpracuje z organizacjami 
branżowymi, badawczo-rozwojowymi, samorządem, potencjalnymi konkurentami, 
dostawcami i klientami, musi jednocześnie konfrontować się z bezpośrednimi 
konkurentami. Działania te mogą ułatwić wzrost przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw, sprzyjając rozwojowi.15 W tym przypadku zasadnicze znaczenie ma 
wymiar przestrzenny, niezbędna jest bliskość kooperantów dająca możliwość 
efektywnego przepływu wiedzy i umiejętności. Wiedza tworzy się wewnątrz sieci 
najskuteczniej, gdy podział pracy pomiędzy przedsiębiorstwami jest zmienny. 
Wówczas powstają warunki dla możliwości twórczego i imitującego przepływu 

                                                      
14 Final Report of the Expert Group Clusters and Networks, European Commission DG-
Enterprise, Brussels 2003, s. 13. 
15 K. Kładź, A. Kowalski, Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce, w: Polska. Raport o 
konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Instytut Gospodarki 
Światowej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 263. 
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innowacji. Powiązania są elastyczne i wynikają ze strategii partnerów. Sukces 
rynkowy firmy zależy od elastyczności produkcji, oferowania krótkich serii 
zindywidualizowanych wyrobów. Wraz z obniżeniem kosztów transportu staje się 
możliwy eksport tańszych produktów z odległych geograficznie miejsc. 
 Organizacja sieciowa bywa nazywana siecią międzyorganizacyjną lub siecią 
strategicznego współdziałania. Jest formą kształtowania zależności między 
przedsiębiorstwami, opiera się na grze kooperacyjnej przy wykorzystaniu określonego 
sposobu komunikacji. Organizacja sieciowa pozwala powiązanym ze sobą podmiotom 
na realizację kolektywnego planu strategicznego, który podnosi ich łączną 

efektywność.16 W przypadku występowania sieci podstawą jest zazwyczaj formalna 
umowa dotycząca współpracy między poszczególnymi członkami.  

 Sieci charakteryzują się następującymi cechami: 17 

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

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

• zaufaniem rozumianym jako przekonanie o solidności innych podmiotów, 

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

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

                                                      
16 J. Góra, Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjno-
rozwojowych, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy 
unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 
2008, s. 311. 
17 A. Olechnicka, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 
s. 39. 
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bardziej sformalizowanych w ramach których partnerzy zgadzają się ponieść ryzyko 

wspólnego projektu.18 
 Efekty sieci łączą się z występowaniem wzajemnych powiązań, mogą być to 
również powiązania międzyorganizacyjne. Efekty skali osiągają już funkcjonujące 
firmy, jak i dopiero włączone w skład sieci. Efekty mają określony zasięg regionalny, 

gdyż w większości powiązane są ze zjawiskiem bliskości terytorialnej.19 
 Nowy model funkcjonowania przedsiębiorstw związany z szeroką kooperacją 
pozwala przedsiębiorstwom realizować trzy cele:20 

• osiągać wystarczające korzyści skali poprzez połączenie badań, produkcji 
i marketingu różnych przedsiębiorstw, 

• kontrolować rynek produktów komplementarnych, co pozwala na szybką 
reakcję gdy zmieniają się warunki zewnętrzne, 

• kontrolować strategiczne kierunki rozwoju komplementarnej produkcji, co 
umożliwia ciągłe wprowadzanie innowacji we własne produkty.  

 Największa korzyść z nowych form funkcjonowania przedsiębiorstw wynika 
z obniżenia kosztów transakcyjnych. Według nowych zasad mogą funkcjonować 
zarówno przedsiębiorstwa działające w tradycyjnych dziedzinach, jak i w sektorze 
wysokiej technologii. Również synergia i dążenie do zmniejszenia niepewności 
działania są motywami do poszukiwań. Wewnątrz sieci występują elastyczne 
powiązania, które pozwalają na tworzenie różnych kombinacji. Powiązania wynikają 
ze strategii działania partnerów. 
 W nowym ujęciu polityki rozwoju regionalnego poszukuje się trwałej przewagi 
konkurencyjnej regionu. Może ona powstać w wyniku zastosowania zasobów 
specyficznych, które są przez niego tworzone i oferowane potencjalnych inwestorom. 
Zasoby te mogą tylko istnieć w warunkach w jakich powstały. Jeśli w danym regionie 
powstały warunki sprzyjające współpracy i współzależności to wówczas wykształcają 
się szczególne formy funkcjonowania, które umożliwiają podmiotom gospodarczym 
dostosowanie się do nowej sytuacji i podejmowanie wspólnych działań zmierzających 
do rozwiązywania nowych problemów technicznych. W sferze organizacyjnej 

                                                      
18 A. Jewtuchowicz, Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: 
Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, red. K. B. Matusiak, E. Stawasz, 
A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 86.  
19 M. Gancarczyk, Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach, „Organizacja 
i kierowanie”, 2005, nr 4.  
20 A. Jewtuchowicz, Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: 
Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, K. B. Matusiak, E. Stawasz, 
A. Jewtuchowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 84. 
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powstaje wówczas sieć stymulująca innowacje. W sieci współpraca wynika z definicji, 
specyficzne zasoby wytwarzane są przez specyficznego zbiorowego aktora 

powiązanego z systemem wzajemnych relacji między poszczególnymi podmiotami.21 
Sieci stały się sposobem organizacji produkcji w dobie postfordyzmu. Używane są 
najczęściej właśnie we współpracy i powiązaniach funkcjonalnych przedsiębiorstw. 
Wynikają z poszukiwania komplementarnych zasobów.  
 
3. Polityka rozwoju ukierunkowana terytorialnie  

W Raporcie An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to 

meeting European Union challenges and expectations 22 Fabrizio Barca przedstawił 
koncepcję polityki opartej na miejscach (place-based) i jej znaczenie dla oceny 
i kształtowania przyszłej polityki spójności. Celem polityki opartej terytorialnie jest 
zmniejszenie trwałego, niepełnego wykorzystania zasobów, co w konsekwencji 
prowadzi do osiągnięcia niskiego dochodu przez ludność oraz wystąpienia zjawiska 
trwałego wykluczenia społecznego. Prowadzenie polityki wymaga koncentracji 
priorytetów, kluczowych zmian w zarządzaniu oraz zawierania kompromisów na 
różnych szczeblach władzy.  
 „Polityka ukierunkowana terytorialnie jest długookresową strategią mającą na celu 
przełamanie niedostatecznego wykorzystania potencjału rozwojowego oraz 
zmniejszenie skali wykluczenia społecznego w niektórych regionach za pomocą 
zewnętrznej interwencji oraz zastosowania wielopoziomowego zarządzania 

publicznego.”23 Za stosowaniem interwencji z zewnątrz przemawiają następujące 
argumenty: 

• występowanie niedoskonałości rynku oraz niedoskonałości państwa, 

• powstawanie aglomeracji wynika zarówno z działania podmiotów publicznych, 
jak i prywatnych. 

 W ramach polityki ukierunkowanej terytorialnie prowadzona interwencja publiczna 
wynika z lokalnej sytuacji, wykorzystuje wiedzę lokalną, uwzględnia występowanie 
różnych powiązań w ramach regionu oraz zgodna jest z dotychczasową specyfiką 

                                                      
21 A. Jewtuchowicz, Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych środowisk, w: 
Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo 
Biblioteka, Łódź 2009, s. 10. 
22 F. Barca,  An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting 
European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of D. 
Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009. 
23 op. cit. s. 5. 
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rozwojową. Prowadzenie tego typu polityki umożliwia wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom obywateli, którzy niezależnie od miejsca zamieszkania powinni mieć 
dostęp do powstających szans rozwojowych. W ramach tej koncepcji szczególna rola 
przypada migracjom związanym ze wzrostem mobilności społecznej. W dłuższym 
okresie czasu może nawet wystąpić zachęcanie społeczeństw do wzrostu mobilności 
przestrzennej poprzez redukowanie niepewności związanej z nową sytuacją.  
 W opisanych procesach występuje również aspekt ponadgranicznych 
współzależności, które stają się coraz ważniejsze wraz z postępującą integracją. 
Uwzględnienie szerszego aspektu umożliwia pokonanie nacisków lokalnych grup 
interesu, które mogłyby wpływać na obraną drogę rozwoju. 
 Należy rozróżnić, jak pisze F. Barca, prowadzenie polityki mającej na celu wzrost 
dochodu i rozwój od polityki mającej na celu zmniejszenie nierówności przez co 
następuje sprzyjanie włączeniu społecznemu. W tym samym miejscu autor podkreśla 
znaczenie procesu doskonalenia systemu monitorowania i oceny wyników interwencji. 
Istotne jest skupienie się na kilku kluczowych kwestiach ważnych dla rozwoju, jak i 
dla obywateli. Stałyby się podstawą „masy krytycznej” interwencji dotyczącej 
priorytetów, które uzyskały akceptację zarówno sfery politycznej, jak i społecznej.  
 Podstawa polityki ukierunkowanej terytorialnie jest zgodna z nowym 
paradygmatem polityki regionalnej. Jej celem jest zmniejszenie lub likwidacja trwałej 
nieefektywności związanej ze zbyt słabym wykorzystaniem zasobów co powoduje 
obniżenie osiąganego dochodu. Równie ważne znaczenie zostało przypisane potrzebie 
zredukowania zjawiska trwałego wykluczenia społecznego. Przyczyną powstania 
wykluczenia może być zbyt niski poziom dochodów oraz zbyt uboga oferta dóbr 
publicznych takich jak edukacja czy ochrona zdrowia dostępnych w danym miejscu. 
Najtrudniejsza sytuacja występuje gdy braki wynikają z czynników o charakterze 
trwałym.  
 W myśl przedstawionej teorii przez F. Barca „miejsca interwencji są definiowane 
przez pryzmat funkcjonalności, czyli jako regiony, w których określone zbiory cech 
istotnych dla rozwoju wpływają na rozwój lokalny silniej niż w przypadku większych 
obszarów”.  
 Potrzeba interwencji z zewnątrz w odniesieniu do danego obszaru może wynikać z: 

• funkcjonowania samonapędzającej się spirali nieefektywności powstałej w ramach 
polityki prowadzonej przez lokalne elity, które prowadzą politykę zgodną 
z własnym interesem lub z brakiem skuteczności prowadzonej polityki, 

• braku funkcjonującego zestawu instytucji w danym miejscu, który może 
w przyszłości zmniejszać szansę rozwojową (path dependency). 
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 Zgodnie z powyższą diagnozą zastosowana interwencja może polegać na 
dostarczaniu dóbr i usług społecznych, które mogą stać się podstawą dla zmian 
instytucjonalnych, wzrostu dobrobytu mieszkańców, produktywności przedsiębiorstw 
oraz promowania innowacyjności. Właśnie innowacyjność jest uznawana za źródło 
produktywności i efektywności ekonomicznej, dlatego należy przypisać jej szczególną 
rolę w polityce spójności. Wsparcie powinno być zgodne z potrzebami obszarów, ich 
specyfiką i poziomem oraz musi uwzględniać powiązania z innymi obszarami. 
Uwzględnienie tych uwarunkowań podkreśla terytorialny charakter rozwoju.  
 Do rozwoju może przyczynić się powstanie aglomeracji. Zgodnie z omawianą 
teorią, uważana jest ona za jeden z czynników stymulujących rozwój. W ramach 
aglomeracji następuje skupienie konsumentów, siły roboczej, przedsiębiorców oraz 
instytucji o formalnym i nieformalnym charakterze. Mamy do czynienia z dużą ofertą 
pracowników, łatwością osiągnięcia korzyści skali oraz dużą dostępnością dóbr 
publicznych, jak też różnego rodzaju usług. W przypadku aglomeracji występuje 
również koncentracja innowacji. Jest ona wynikiem decyzji podejmowanych zarówno 
przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Do działań podmiotów publicznych 
zaliczamy regulacje dotyczące przeznaczenia gruntów, wspierania rozwoju 
poszczególnych przedsiębiorstw, zapewnienia usług publicznych, w tym 
odpowiedniego poziomu szkolnictwa, służby zdrowia oraz zaopatrzenia w odpowiedni 
poziom infrastruktury. Podejmowane działania powinny wynikać z potrzeb 
występujących na konkretnych obszarach. Jednak prowadzenie interwencji związane 
jest z ryzykiem wynikającym z niedostatecznej liczby informacji dotyczących rozwoju 
lub stagnacji procesów związanych z aglomeracją. 
 Jak pisze autor Raportu sama koncentracja nie zapewnia wzrostu, zwłaszcza, że 
aglomeracje są bardziej podatne na czynniki zewnętrzne w zglobalizowanej 
gospodarce. Może również wystąpić masowy odpływ ludności z pewnych terenów 
powodujący częściowe wyludnienie, co jest groźnie dla stabilności ogólnego rozwoju. 
Czynniki te mogą przysłaniać pozytywne efekty aglomeracji. 
 Na powstanie aglomeracji składają się działania sił rynkowych, jak i działania 
w ramach polityk publicznych. Jednocześnie mogą pojawić się naciski ze strony 
podmiotów prywatnych na podejmowane decyzje. Jest to bardzo trudna sytuacja 
wymagająca dużej dozy ostrożności przy ujawnianiu interwencji publicznych 
o charakterze terytorialnym, gdyż są one powiązane bezpośrednio z prywatnymi 
interesami. Kluczowa rola przypada zapewnieniu odpowiedniego dostępu do 
informacji dla wszystkich członków społeczeństwa. Należy uwzględnić również 
problem związany z weryfikacją i oceną przedsięwzięć. W ujęciu terytorialnym 
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polityki istotne jest sprawne funkcjonowanie takich instytucji jak: agencje, sieci, 
stowarzyszenia czy podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego. Stają się one 
płaszczyzną współpracy, miejscem zbierania informacji, opracowywania projektów 
oraz zawierania umów. W połączeniu z kapitałem społecznym powstaje płaszczyzna 
skutecznego osiągania celów. Bardzo ważna jest skuteczność zarządzania, gdyż wiąże 
się z nią koordynacja zbiorowego działania oraz demokratyczny proces podejmowania 
decyzji. Trudność w tym przypadku polega na tym, że skuteczność instytucjonalną 
trzeba kształtować przez długi okres i nie jest to zadanie łatwe. Pomocna może być 
interwencja z zewnątrz w stworzeniu warunków wstępnych dla rozwoju odpowiednich 
instytucji oraz dla stworzenia odpowiedniego stopnia gęstości instytucjonalnej. 
Instytucje powinny odpowiadać warunkom lokalnym oraz uwzględniać wiedzę 
lokalną. 
 Zdaniem autora Raportu prowadzenie polityki ukierunkowanej terytorialnie niesie 
ze sobą jednak pewne ryzyko związane z uzależnieniem od wsparcia, czy też z błędną 
alokacją ograniczonych środków. Może nastąpić sytuacja, w wyniku której 
innowacyjne podmioty mogą przegrać z tzw. goniącymi za rentą (rent-seekers). 
Uwzględnienie przestrzennego aspektu interwencji umożliwia weryfikację polityki 
oraz poddanie jej ocenie obywateli. Zmniejszenie ryzyka może być związane 
z przeprowadzeniem otwartej debaty publicznej na temat podejmowanych interwencji. 
Ukierunkowanie polityki rozwoju na specyficzne cechy danego miejsca umożliwia 
zmniejszenie stopnia ryzyka oraz ułatwia jego identyfikację.  
 W artykule, odnoszącym się również do polityki zorientowanej terytorialnie, The 
case for regional development intervention: place-based versus place-neutral 

approaches24 autorzy F. Barca, P. McCann, A. Rodriguez-Pose zwracają uwagę, że 
stosowanie tych samych metod interwencji w przypadku regionów wymagających 
wsparcia może dać różne rezultaty wynikające ze specyficznych cech terytorium. 
Według autorów finansowanie ze środków budżetowych infrastruktury w formie dróg 
i autostrad, czy budynków użyteczności publicznej może nie przyczyniać się do 
rozwoju ze względu na spektakularność działań oraz występujący cykl polityczny. 
Krótkotrwały pozytywny efekt może wynikać z zadowolenia miejscowej społeczności, 
jednak zdaniem autorów nie przekłada się na trwały i zrównoważony rozwój. 
Stosowane podejście do rozwoju zostało podważone w warunkach globalizacji. 
Zdaniem autorów kluczowe znaczenie ma skupienie uwagi na wydajności i integracji 

                                                      
24 F. Barca, P. McCann, A. Rodriguez-Pose, The case for regional development intervention: 
place-based versus place-neutral approaches,  “Journal of Regional Science", 2012, vol. 52, 
no. 1, s. 134-152. 



Teoretyczne podstawy nowego podejścia do polityki regionalnej   237 

społecznej. W podejmowanych przedsięwzięciach należy uwzględnić różnorodność 
gospodarczą, społeczną i polityczną oraz instytucjonalną w celu zmaksymalizowania 
pożądanych efektów. Zdaniem autorów wiedza potrzebna do prowadzenia polityki 
rozwoju zlokalizowana jest w konkretnym miejscu. Wymaga zaproponowania zestawu 
odpowiednich instytucji oraz inwestycji. Inwestorami mogą być podmioty publiczne, 
jak i prywatne. Zastosowanie odpowiedniej polityki musi wynikać z wzajemnych 
uzgodnień. W tego typu przedsięwzięciach kluczowe znaczenie ma poczucie 
wspólnoty oraz otwartość na zewnętrzne inicjatywy, umiejętność zawierania 
porozumień oraz duża doza zaufania niezbędna w momencie pojawienia się 
konfliktów. W przypadku polityki ukierunkowanej terytorialnie podważone zostało 
założenie, że „państwo wie najlepiej”. Państwo dysponuje ograniczoną wiedzą o 
lokalnych warunkach rozwoju co wiąże się z trudnościami w dopasowaniu zewnętrznej 
interwencji do lokalnych uwarunkowań oraz zmobilizowania lokalnych podmiotów. 
Autorzy artykułu są zdania, że zdefiniowanie specyfiki terytorium jest bardzo istotnym 
zagadnieniem prowadzącym do właściwej polityki rozwoju. Może jednak wystąpić 
problem ze zmianą lokalnych preferencji i wykorzystaniem lokalnego potencjału. 
Według podejścia terytorialnego istnieją alternatywne drogi rozwoju, ale wymagają 
szczególnej uwagi oraz rozwiązań instytucjonalnych. 
 Polityka oparta terytorialnie wymaga interwencji opartej na partnerstwie między 
różnymi szczeblami władzy, zarówno w momencie projektowania interwencji, jak 
i w momencie realizacji. Szczególna rola przypada lokalnym aktorom oraz stworzeniu 
warunków dla współpracy między poszczególnymi partnerami. Jednocześnie w ramach 
takiego ujęcia powstaje przestrzeń wymiany myśli oraz prezentacji alternatywnych 
poglądów. Istotną rolę odgrywa zdefiniowanie celów w formie kategorii dobrobytu 
społeczno-ekonomicznego regionu. Osiąganie celu może być monitorowane za 
pomocą wskaźników stopnia realizacji celów.  
 Zdaniem autorów artykułu pozostaje do rozstrzygnięcia, czy rozwój powinien być 
wspierany w dobrze rozwiniętych regionach, czy we wszystkich obszarach. Polityka 
ukierunkowana terytorialnie daje szansę rozwoju, która jest związana z wyko-
rzystaniem potencjału rozwojowego danego miejsca, a więc dotyczy wszystkich 
regionów. Poprawa sytuacji w słabszych regionach będzie przyczyniała się do wzrostu 
w skali kraju. Warunkiem jest jednak zastosowanie polityki składającej się z różnych 
elementów, dostosowanych do poszczególnych regionów. Zróżnicowanie czynników 
wynikających z lokalizacji geograficznej powinno być zgodne z potencjalnie 
zróżnicowanym zestawem czynników. 
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4. Model rozwoju w uj ęciu Banku Światowego  

 W Raporcie Banku Światowego World development report 2009: Reshaping 

Economic Geography 200925 zawarto rozważania na temat modelu rozwoju. 
Przedstawiono ideę nowego paradygmatu rozwoju skupiającą się na koncentracji 
działalności gospodarczej i potrzebie wyrównywania standardów życia niezależnie od 
miejsca zamieszkania.  
 Kluczowym punktem Raportu jest podważenie poglądu o konieczności 
przestrzennego zrównoważenia rozwoju. Główna teza Raportu została zawarta 
w stwierdzeniu, że „wzrost gospodarczy nie ma charakteru równomiernego, lecz jest 
i pozostanie przestrzennie niezrównoważony”. Konsekwencją takiej tezy jest 
akceptacja zróżnicowania przestrzennych układów posiadających trwały charakter oraz 
wykazujących cechy postępującej koncentracji. Ważne w tym wypadku jest to, aby 
korzyści z koncentracji bogactwa odnosili również mieszkańcy obszarów 
peryferyjnych. Zdaniem autorów model zróżnicowanego rozwoju nie stoi w sprze-
czności ze spójnością, jest do zaakceptowania przez słabsze regiony i może być dla 
nich korzystny. Wnioski zawarte w Raporcie oparto na podstawie wieloletnich badań 
realnych procesów społeczno-gospodarczych. Uzasadnienie teoretyczne dla koncepcji 
przedstawionych w Raporcie możemy znaleźć w nowej geografii ekonomicznej, 
a Raport jest zgodny z liberalnym modelem gospodarczym.  
 W Raporcie podkreśla się nieskuteczność prowadzenia polityki przeciwdziałającej 
procesom koncentracji (aglomeracji). Nawet znalazł się tam pogląd, że jest ona błędna. 
Zdaniem autorów prowadzenie polityki przeciwdziałającej koncentracji może 
prowadzić do ograniczenia rozwoju gospodarczego, a nawet może powodować 
likwidację szans rozwojowych. Raport akcentuje, że kształtowanie równomiernego 
rozwoju w przestrzeni nie jest potrzebne, a może powodować zahamowanie rozwoju, 
co w efekcie może zwiększyć rozmiar biedy, zamiast ją ograniczać. 
 Według Raportu warunkiem rozwoju jest pokonanie trzech negatywnych tendencji: 
rozproszenia obniżającego skuteczność, izolacji powodującej brak powiązań peryferii 
z centrum oraz podziałów rozumianych jako utrwalenie granic. Zaproponowany model 
sugeruje, że możliwości rozwoju znajdują się w poszukiwaniu niszy rozwojowej. 
Może ona wynikać z kontaktów z centrami globalnej cywilizacji skąd można czerpać 
źródła dobrobytu dla obszarów mniej rozwiniętych. Szansą dla rozwoju jest również 
zmniejszenie międzyregionalnych i lokalnych nierówności w standardzie życia 

                                                      
25 World development report 2009: Reshaping Economic Geography, The World Bank, 
Washington D.C.  
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rozumianego jako poziom konsumpcji gospodarstw domowych, dostęp do usług 
publicznych czy ogólny poziom dochodów. Autorzy Raportu podkreślili, że z biegiem 
czasu lokalizacja firm ma kluczowe znaczenie ze względu na koncentrację, natomiast 
dla ludności miejsce zamieszkania będzie miało coraz mniejsze znaczenie. 
 W Raporcie uwypuklono rangę miejsca i przestrzeni geograficznej, w której 
zachodzą procesy gospodarcze i społeczne. Zwrócono uwagę na strukturę miejsc 
tworzenia wartości dodanej oraz miejsc zróżnicowanego poziomu życia. Działalność 
gospodarcza skupia się na pewnych obszarach, co wynika z osiągania korzyści skali, 
procesów migracyjnych oraz postępującej specjalizacji. Procesy te zachodzą 
w różnych skalach: lokalnej, międzyregionalnej, krajowej oraz międzynarodowej.  
 Warunki ekonomiczne skuteczności prowadzenia działalności gospodarczej 
określone zostały przez trzy wymiary:  

• gęstości - która inicjuje procesy aglomeracji, przyczynia się do rozwoju miast, 

• odległości - która uwzględnienia migracje pracowników oraz zmiany lokalizacji 
przedsiębiorstw, 

• podziału – który tworzy bariery uniemożliwiające powstawanie interakcji 
i utrudniające dostęp do rynków lokalnych i światowych, co z kolei rodzi problemy 
z osiągnięciem efektów skali. 

 Raport zawiera tezę, że należy zmienić punkt widzenia w stosunku do nierówności 
i odrzucić pogląd, że celem polityki władz publicznych powinien być przestrzennie 
zrównoważony rozwój gospodarczy. Drogą prowadzenia polityki rozwoju powinna 
stać się integracja obszarów słabo rozwiniętych z terenami rozwiniętymi. Właśnie 
integracja jest postrzegana jako skuteczny instrument wyrównywania przestrzennych 
dysproporcji w zakresie poziomu życia. To konwergencja poziomu życia jest 
kluczowym zagadnieniem, a nie próby ograniczania przestrzennej koncentracji 
działalności gospodarczej. 
 Środkiem do osiągnięcia celu jest integracja ekonomiczna miejsc produkcji 
i zamieszkania. Zdaniem autorów konwergencja w odniesieniu do poziomu życia może 
być osiągnięta przy postępującej koncentracji rozwoju gospodarczego. Integracja 
polega na zbliżeniu w sensie gospodarczym obszarów opóźnionych i wiodących, 
Łączy się to z trzema aspektami rozwoju: urbanizacją, rozwojem terytorialnym oraz 
integracją regionalną. Czerpanie korzyści przez regiony mniej rozwinięte jest możliwe 
pod warunkiem integracji ekonomicznej. Urbanizacja dotyczy rozwoju miast będących 
podstawą rozwoju. Rozwój terytorialny związany jest z jak najkorzystniejszym 
rozmieszczeniem form aktywności gospodarczej. Przed państwem stoi zadanie 
integracji obszarów opóźnionych i wiodących z uwzględnieniem istniejących 
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uwarunkowań. Należy uwzględnić występujące szanse rozwojowe i stworzyć 
odpowiednie powiązania terenów o różnym poziomie rozwoju. Regionalna integracja 
została ujęta jako dostęp do rynków zagranicznych w skali sąsiedzkiej i globalnej. 
Docelowo ma nastąpić zniesienie barier w wymianie handlowej i komunikacji 
międzyregionalnej.  
 Zgodnie z Raportem integracja wymaga działania w dwu obszarach: 

• produkcji – aktywności gospodarczej, która wykazuje cechy coraz większej 
koncentracji przestrzennej i zlokalizowana jest głównie w ośrodkach miejskich; 

• polityk publicznych, których zadaniem byłoby zapewnienie podstawowych 
standardów życia i zachowanie odpowiedniego poziomu w przestrzeni.  

 Integracja ekonomiczna jest środkiem zapewnienia wyrównywania różnic 
w poziomie życia. Umożliwia zbliżenie do siebie w sensie gospodarczym obszarów 
wiodących i zapóźnionych. Dla integracji istotne znaczenie ma uwolnienie rynkowych 
sił aglomeracji, mobilności i specjalizacji sprzyjających łatwemu przepływowi dóbr, 
kapitału, idei oraz ludności. Raport Banku Światowego jako główne narzędzie 
zmniejszania dystansu wskazuje integrację ekonomiczną wprowadzoną za pomocą 
trzech form oddziaływania: instytucji, infrastruktury oraz interwencji.  
 Kluczową rolę do odegrania mają instytucje, które powinny stać się łącznikiem 
między peryferiami i centrum Do pojęcia instytucji włączono instrumenty 
przestrzennie obojętne np. regulacje prawne dotyczące rynku pracy, nieruchomości czy 
handlu zagranicznego. W odniesieniu do instytucji autorzy zwrócili uwagę na potrzebę 
stworzenia fundamentu uniwersalnych instytucji. To instytucje mają sprzyjać 
przemieszczaniu ludzi i kapitału do obszarów, gdzie spodziewana jest wyższa 
aktywność gospodarcza. Sprawność instytucji decyduje o endogenicznych czynnikach 
rozwoju regionów peryferyjnych, jak i o działaniu czynników egzogenicznych 
powstających na obszarach metropolitalnych. Ten typ działań nie ma charakteru 
przestrzennego, koncentruje się na regulacjach prawa gospodarczego czy poprawie 
funkcjonowania instytucji publicznych 
 Drugą formą oddziaływania jest infrastruktura, którą należy wzmacniać za pomocą 
odpowiednich inwestycji. Infrastrukturze przypisano rolę łączenia działalności 
produkcyjnej funkcjonującej w danej przestrzeni. Podkreślono rolę infrastruktury 
transportowej sprzyjającej integracji gospodarczej oraz infrastruktury informatycznej 
zapewniającej łączność poszczególnych członków społeczeństwa oraz podmiotów 
gospodarczych. Uwzględniając wagę zagadnienia potrzebna jest starannie skierowana 
interwencja, ograniczona do wybranych obszarów.  
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 Trzecia forma oddziaływania dotyczy interwencji kierowanych do odpowiednich 
obszarów. Powinna ona następować w ograniczonym zakresie po zbudowaniu 
niezbędnych instytucji i infrastruktury. Interwencja może dotyczyć ukierunkowanych 
przestrzennie działań w formie np. programów czy projektów skierowanych do 
obszarów wymagających wsparcia. Rządowa interwencja powinna wpływać na rynki 
dotyczące przestrzeni związane z nieruchomościami, rynki pracy związane z siłą 
roboczą oraz rynki towarów. 
 Autorzy Raportu podkreślają rolę migracji ludności z powodów ekonomicznych. 
Stanowi ona istotny element integracji ekonomicznej. W długim okresie może sprzyjać 
poprawie poziomu życia ludności regionów słabo rozwiniętych. Migracje uznano za 
korzystny element życia społecznego, który może być nawet promowany. Występuje 
jednak również druga strona tego zagadnienia, która pokazuje, że migracje mogą być 
groźne w przypadku masowej skali oraz jeśli dotyczą ludzi młodych i wykształconych. 
 W Raporcie podkreślono dynamiczny rozwój ośrodków metropolitalnych. Czynniki 
rozwoju tych obszarów mają zarazem charakter egzogeniczny, jak i endogeniczny. 
Wszystkie ośrodki metropolitalne charakteryzują się dobrą dostępnością 
komunikacyjną, wysokim stopniem różnorodności gospodarczej i społecznej, 
osiąganiem efektu korzyści skali wynikającej z rozmiarów rynku, istnienia sieci 
kontaktów oraz zróżnicowanego i bogatego rynku pracy z czego wynika zdolność 
kreowania i akumulacji wiedzy. Ponadto w metropoliach mamy do czynienia 
z łatwością dostosowywania się do zmieniających się warunków. W przypadku 
metropolii ich przewaga powstała w wyniku kumulacyjnych efektów aglomeracji. 
W Raporcie zawarto wniosek, że żaden kraj nie osiągnął sukcesu bez rozwoju miast. 
Kraje w miarę wzrostu i zamożności obserwowały rozwój miast i metropolii, co łączy 
się z pojęciem „gęstości”. Należy zauważyć fakt, że rozwój rzadko występował 
w miejscach odizolowanych barierami fizycznymi, politycznymi czy admini-
stracyjnymi. Zdaniem autorów Raportu działania nakierowane na hamowanie rozwoju 
ośrodków metropolitalnych mają niskie szanse powodzenia oraz powodowałyby 
spowolnienie wzrostu całego obszaru. Wsparcie w takim kontekście kierowane byłoby 
do wybranych ośrodków. 
 Podsumowując można stwierdzić, że zdaniem autorów Raportu próby 
dekoncentracji działalności gospodarczej stoją w sprzeczności z prawami 
ekonomicznymi. Różnice w poziomie życia nie są nieuchronne. W ramach Raportu 
nastąpiło przesunięcie z przestrzennej optymalizacji na przestrzenną integrację. 
Nastąpiło podkreślenie roli sił rynkowych, które są zgodne z ekonomiczną 
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koncentracją i społeczną konwergencją. Nastąpiło podkreślenie rangi takich pojęć jak: 
aglomeracja, migracje i specjalizacja.  
 Cele polityk publicznych zostały zapisane jako ekonomiczna integracja różnych 
terytoriów, uwzględnienie występowania nierówności przestrzennych i ich 
zaakceptowanie, zapewnienie dostępu do miejsc koncentracji produkcji i powstawania 
nowych miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na obszarach o niższym 
poziomie rozwoju. Twórcy Raportu nadali istotne znaczenie przestrzeni w procesach 
rozwoju oraz wzmocnili rangę rozwoju związanego z konkretnym terytorium 
wykorzystującym funkcjonujące naturalne trendy rozwojowe. Jest to koncepcja zgodna 
z postulowaniem wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju poszczególnych 
terytoriów. W efekcie rozwijania wzajemnych zależności powstaje nowy ład 
sprzyjający rozwijaniu polityki spójności w nowym ujęciu. Bardzo ważną myślą 
Raportu jest to, że cel polityki gospodarczej powinien odnosić się do społeczeństwa, 
a nie gospodarki. Inaczej mówiąc kluczowe znaczenie ma to na jakim poziomie żyje 
społeczeństwo, a nie jak rozmieszczona jest działalność gospodarcza.  
 
Zakończenie 

 Wraz z współczesnymi nurtami teoretycznymi pojawiło się nowe spojrzenie na 
politykę regionalną. Wcześniej kluczowe pytanie dotyczyło zagadnienia – jaka 
polityka ma być prowadzona: skupiająca się na spójności społecznej czy na spójności 
gospodarczej. W wyniku doświadczeń polityka regionalna skupiła się na wieloletnich 
programach, które skierowane są do wszystkich regionów oraz dotyczą wybranych 
inwestycji. Tworzone strategie rozwoju regionalnego w ramach trzeciej edycji w dużej 
mierze uwzględniają endogeniczne czynniki rozwoju. Za zagadnienie kluczowe 
uznano zdiagnozowanie i rozwijanie szans rozwojowych powiązane z odpowiednim 
zarządzaniem, w ramach którego uczestniczą władze regionalne i lokalne. Właśnie 
ukierunkowanie terytorialne wymaga udziału miejscowych władz w zarządzaniu. 
Wówczas może nastąpić wyeksponowanie endogenicznych czynników rozwoju 
regionu i zastosowanie odpowiedniej interwencji, która najlepiej odpowie na potrzeby 
konkretnego regionu. Podejście takie koncentruje się na uwzględnieniu warunków 
lokalnych, zarówno jeśli chodzi o sposób interwencji jak też jej strukturę 
instytucjonalną. Ważnym problemem jest wybranie konkretnych obszarów wsparcia. 
Powinno ono być zgodne z potrzebami, specyfiką oraz powiązaniami z innymi 
partnerami. Uwzględnienie terytorium w polityce regionalnej może być najlepszą 
drogą do efektywnego wykorzystania zasobów. Wykorzystanie podejścia 
terytorialnego daje szansę dla rozwoju wszystkich regionów bazującego na ich 
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wewnętrznym potencjale, a interwencja z zewnątrz powinna spełniać rolę 
wspomagającą. Przełamanie niekorzystnej sytuacji gospodarczej w regionie może 
prowadzić do wzrostu dobrobytu mieszkańców, poprawy produktywności 
przedsiębiorstw oraz podniesienia poziomu innowacyjności, która jest postrzegana 
jako źródło produktywności i efektywności ekonomicznej.  
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 Istnieje analogia - pomiędzy fizyką a matematyką: sprowadza  

  się ona do niemożliwości zdobycia absolutnej pewności.  

  R. Carnap 

 

10. Nowe metody analizy danych a teoria ekonomii 
 
Streszczenie 

 W niniejszym opracowaniu przedstawiliśmy związki między współczesnymi 
trendami w badaniach ekonomicznych a  nowymi metodami analizy danych. Jako 
reprezentanta nowego nurtu analizy danych wybraliśmy metody ślepej separacji. Jest 
to dynamicznie rozwijająca się gałąź analizy danych, która zapoczątkowana pewnymi 
badaniami neurofizjologicznymi, przekształciła się w szerokie spektrum podejść 
rozważanych w kategoriach metod separacji, reprezentacji oraz transformacji danych. 
Do zasadniczych technik w tym obszarze należą przede wszystkim: analiza 
składowych niezależnych, nieujemna faktoryzacja macierzy oraz algorytmy AMUSE 
oraz SOBI. W drugiej części opracowania rozważamy różnice pozyskiwania wiedzy 
w podejściu indukcyjno-eksploracyjnym, którego reprezentantem mogą być metody 
separacji, a podejściem aprioryczno-dedukcyjnym typowym dla ortodoksyjnych 
nurtów ekonomii. Wykazujemy, że wbrew często opozycyjnemu ich przedstawieniu są 
to zasadniczo podejścia komplementarne. W naszej interpretacji wybór podejścia jest 
związany z relacją ilości danych do wielkości wiedzy eksperckiej o zjawisku.  

Słowa kluczowe: nowoczesna analiza danych, metodologia ekonomii, ślepa separacja 
sygnałów, neuroekonomia   
 

New methods in data analysis and economic theory  
Abstract  

 In this paper, we present relations between actual trends in economic research and 
novel methods in data analysis. As the representation of the new data analysis 
approach we choose the blind signal separation methods. Blind separation methods is 
a rapidly developed branch of data analysis. It started from some neurophysiological 
problem and grew to wide range analytical approaches which currently are considered 
in term of data separation, representation and transformation. The main techniques in 
this area are: independent component analysis, nonnegative matrix factorization or 
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AMUSE and SOBI algorithms. In the second part of paper we consider knowledge 
discovery differences in inductive-exploration approach what is typical for blind signal 
separation methods and apriori-deductive approach what is typical for orthodox 
economy theories. Against often opposite treatments we suggest complementary 
interpretation. In our meaning the natural methodological choice  is associated with 
relation data to expert knowledge about given phenomena. In the small data case we 
need to compensate it by some theorethical assumptions.  

Keywords: modern data analysis, economic methodology,  blind signal separation, 
neuroeconomy  
 
1. Wprowadzenie 

 Tematem niniejszego opracowania jest związek badań ekonomicznych z metodami 
analizy danych. Analiza danych rozumiana będzie jako proces pozyskiwania 
informacji/wiedzy z danych, przy ograniczonej wiedzy teoretycznej, apriorycznej lub 
eksperckiej. Typowym zadaniem/celem analizy danych jest okrycie niejawnych 
zależności, regularności lub wzorców ukrytych w dużych wolumenach danych. Tak 
rozumiana analizy danych ma stosunkowo krótką historię, choć można powiedzieć za 
C. Rao, że ma bardzo długą prehistorię.   
 Potoczne określenie „teoria ekonomii” jest niejednoznaczne i może być rozumiane 
na dwa zasadnicze sposoby. Po pierwsze, pojęciem tym określa się całokształt badań 
naukowych o charakterze ekonomicznym. W takiej interpretacji mamy do czynienia 
z wieloma nurtami i podejściami o zróżnicowanych wzajemnych relacjach, często 
niezgodnych nawet w najbardziej fundamentalnych i ogólnych kwestiach1. 
Jednocześnie, jest to obszar bardzo otwarty na nowe idee, adaptacje lub wykorzystanie 
rozwiązań z innych dyscyplin. Do tak rozumianej teorii ekonomii adresowane są 
rozważania pierwszego rozdziału niniejszej pracy.    
 W drugim ujęciu pod mianem teorii ekonomii rozumie się tzw. dominujące nurty 
przede wszystkim nurty ortodoksyjne. Choć takie zawężenie nie usuwa występujących 
wzajemnych kontrowersji to można wskazać pewną wspólną ich cechę, jaką jest 
hipotetyczno-dedukcyjny charakter. Oznacza to, że podstawą analizy 
ekonomicznej/gospodarczej jest pewien przyjęty a priori model lub założony kanon 
stwierdzeń (aksjomatów), w duchu których interpretowana jest rzeczywistość 

                                                      
1 B. Snowdon,  H. Vane , P. Wynarczyk , Współczesne nurty teorii makroekonomii, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
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ekonomiczna. Ów aprioryczno-dedukcyjny charakter rzutuje na ogólne postrzeganie 
metod analizy danych - mających zasadniczo indukcyjny charakter2. 
 Ideowe różnice miedzy poznaniem dedukcyjnym a indukcyjnym powodują, że 
w dyscyplinach o rozwiniętym aparacie teoretycznym wewnętrzny stosunek do analizy 
danych jest dość złożony. Z jednej strony metody analizy danych są użytecznym 
narzędziami rozwiązywania wielu praktycznych problemów, z drugiej strony jawią się 
jako swoista konkurencja a nawet zagrożenie dla tradycyjnej aprioryczno-dedukcyjnej 
teorii z jej metodologią badawczą. Linia „konfliktu” jest dość wyraźna. Analiza danych 
wkracza w momencie kiedy teoria milczy lub jej użyteczność jest 
niesatysfakcjonująca. Z kolei analiza danych jest zbędna, jeżeli teoria siłą pierwszych 
praw dobrze opisuje badane zjawisko. Możliwe są oczywiście warianty spójnego 
łącznia się teorii z analizą danych. Jednak wobec dynamicznego rozwoju metod 
analizy danych, wykorzystujących coraz większe repozytoria danych, oferujących 
coraz dokładniejszą informację, owa wewnętrzna polaryzacja dyscyplin wydaje się 
nieunikniona.  
 Ową różnorodną problematykę przedstawimy w dwóch ujęciach. W pierwszym 
zaprezentujemy nową metodę (dokładnej cały nurt metod) której pojawienie, rozwój 
i znaczenie było ewenementem nawet dla dynamicznego świata współczesnej 
analityki, zaś jej znaczenie wydaje się także kluczowe dla pionierskich badań 
neuroekonomicznych. W drugim przypadku zarysujemy szeroki proces badawczy 
analizy danych, wyrosły z gruntu gospodarczego, określany mianem eksploracji 
danych (ang. Data Mining) i jego relacje w stosunku do klasycznych metod nauk 
ekonomicznych.    
 W ramach wstępu należy zauważyć, że nie jest naszym celem ogólny przegląd „czy 
i jak” nowe metody analizy danych wykorzystano na gruncie ekonomicznym. Można 
bowiem niejako z góry przyjąć, że każda metoda analizy danych została lub będzie 
wykorzystana, w „jakimś” (a może „każdym”) obszarze badań ekonomicznych. Dba 
o to rynkowy mechanizm poszukiwania nowej tematyki publikacyjnej w świecie 
naukowym. Z tego względu skupimy się na dwóch ww. obszarach, naszym zdaniem 
faktycznie istotnych z punktu widzenia dyscypliny ekonomicznej.  
 Należy także zaznaczyć, że autor zajmuje określone stanowisko, zarówno co do 
metody badawczej jak i natury omawianych zjawisk ekonomicznych, które za 
H. Putnam3 można przedstawić następująco: choć zasadniczo słuszne jest poznanie 
hipotetyczno-dedukcyjne, to jednocześnie „mniej szkody przynosi” lub „jest bardziej 

                                                      
2 Blaug M., Metodologia ekonomii,  PWN, Warszawa  1995.  
3 Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998. 
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użyteczny” dobrze uprawiany empiryzm (wg Putnama zasadniczo epistemologicznie 
błędny) niż źle uprawiany realizm (wg Putnama zasadniczo epistemologicznie 
słuszny). 
 
1. Studium przypadku - metody ślepej separacja sygnałów 

i nuroekonomia 

 Jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów analizy danych w ostatnich 
dwóch dekadach były metody powstałe i związane z tzw. problem ślepej separacji4. 
Zapoczątkowane badaniami na pewnym fizycznym problem, przekształciły sie 
w obszerną dyscyplinę ogólnych matematycznych metod: dekompozycji, reprezentacji 
oraz faktoryzacji danych. Obecnie ich teoretyczne osadzenie wiąże się z wieloma 
dziedzinami matematyki, zaś praktyczne zastosowania znajdujemy w zasadzie 
w każdej dyscyplinie związanej z analizą danych. Metody te okazały się szczególne 
istotne dla badań ekonomicznych określanych jako nurt neuroekonomiczny, za 
przyczyną którego można powiedzieć, że problem ślepej separacji w swej okazałości 
ujawnił się na gruncie ekonomicznym. 
 

1.1. Dekompozycje ślepej separacji sygnałów  

 Zagadnienie ślepej separacji narodziło się w połowie lat 80. Była to dekada 
fascynacji sieciami neuronowymi i intensywnego ich rozwoju5. Zostały one ponownie 
okryte po latach zastoju i zapomnienia. Zasadniczą rolę odegrała tu rewolucja 
informatyczna; w rezultacie znikły bariery związane z symulowaniem, badaniem, 
testowaniem i zastosowaniem otrzymanych rozwiązań. Sieci neuronowe połowy lat 80. 
były już mocno powiązane z teoriami matematycznymi, m.in. teorią aproksymacji, 
optymalizacji czy metodami numerycznymi. Coraz większe znaczenie w ich rozwoju 
odgrywały metody statystyczne i probabilistyczne. Nowe rozwiązania szybko 
znajdowały zastosowania praktyczne, m.in. w rozpoznawaniu wzorców, identyfikacji 
i modelowaniu systemów, układach filtracji i sterowania, w zagadnieniach predykcji 
i grupowania danych. W owym czasie szczególną uwagę badawczą przyciągały: sieci 
Kohenena, kolejne rozwinięcia algorytmów uczenia dla wielowarstwowych 
perceptronów oraz modelowanie rzeczywistych procesów fizjologicznych. 

                                                      
4 Cichocki A., Amari S., Adaptive Blind Signal and Image Processing, John Wiley, Chichester, 
2002. 
5 Na gruncie zastosowań sieć neuronową możemy interpretować jako pewien złożony 
nieliniowy model/system którego parametry określane na bazie danych empirycznych (uczenie 
z danych).    
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  Obecnie sieci neuronowe taktowane są przede wszystkim jako matematyczne 
metody analizy danych. Aktualne badania bezpośrednio związane z modelowaniem 
procesów neurofizjologicznych raczej wiązane są z pojęciem neurocybernetyki. 
W latach 80. powiązania między sztucznymi sieciami neuronowymi a badaniami 
fizjologicznymi były znacznie bliższe. W tym właśnie obszarze w 1982 r. francuscy 
naukowcy: Bernard Ans, Jeanny Herault oraz Christian Jutten zajęli się analizą ruchu 
mięśni u kręgowców. Zaskakujący był fakt, iż przyjęcie najbardziej logicznego modelu 
oznaczało, że w żywym organizmie dochodzi do zmieszania sygnałów, a następnie ich 
separowania, bez zakładania ich zróżnicowania spektralnego. Z punktu widzenia 
dotychczasowych prac nad ogólnym zagadnieniem filtracji i separacji wydawało się to 
zjawiskiem zgoła niemożliwym, ponieważ oznaczało rozwiązanie układu równań typu:  

),()()(

),()()(

2221212

2121111

tsatsatx

tsatsatx

+=
+=

 (1) 

gdzie wszystkie elementy prawej strony (1) są nieznane. W równaniach tych zmienne 

ix  oznaczają sygnały obserwowane, js  nieznane sygnały źródłowe, ija  zaś są 

współczynnikami reprezentującymi system mieszający. Układ (1) można zapisać także 

w formie wektorowej )()( tt Asx =  lub macierzowej ASX = . Choć wydzielenie 

sygnałów js  z obserwacji ix  wydawało się zadaniem nierozwiązywalnym, było 

wiadomo, że musi istnieć określone rozwiązanie, ponieważ układy nerwowe zwierząt 
„jakoś” sobie z tym radzą.  
 Mówiąc o problemie, jego postawieniu i rozwiązaniu, nie tylko miano na myśli 
matematyczne rozwiązanie układu (1), ale także odtworzenie, jak to się faktycznie 
dzieje w żywym organizmie. Stąd badanie modeli neuronowych wyrażało zasadniczą 
fizjologiczną naturę problemu. Ponieważ równania (1) przedstawiały system mieszania 
sygnałów, w analogicznej, liniowej postaci zaczęto poszukiwać systemu separującego. 
Zagadnienie przedstawione w układzie sieci neuronowych przybrało postać 
rekursywnej sieci neuronowej, opisanej przez następujące równania6: 
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6 Jutten C., Hérault J., Blind separation of sources, Part 1: An adaptive algorithm based on 
neuromimetic architecture, „Signal Processing” 1991, vol. 24, s. 1–10. 
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W efekcie heurystycznych poszukiwań i pewnych intuicji matematycznych, dla 
rekursywnego modelu (2) w przypadku sygnałów ciągłych znaleziono następującą 
regułę uczenia7 
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Szybko zaobserwowano, że uśrednienie wartości wag (wyrażone operatorem wartości 

oczekiwanej) prowadzi po prawej stronie do wyrażenia [ ])]([)]([ tygtyfE ji . 

Uwzględniając możliwość rozwijania funkcji nieliniowych w szereg Taylora, można 
było to powiązać z twierdzeniem o niezależności stochastycznej. Pojęcie statystycznej 
niezależności, które się wyłoniło w kontekście tego problemu, ukazało swoje nowe 
oblicze, w szczególności w stosunku do pojęcia korelacji (a dokładniej 
nieskorelowania). Mimo świadomości różnic między statystyczną niezależnością 
a dekorelacją, zarówno obecnie, a tym bardziej w latach 80., w praktyce analizy 
danych znaczna większość modeli probabilistycznych opierała się na założeniach 
gaussowskich (normalnych) rozkładów, dla których pojęcia niezależności oraz 
dekorelacji są tożsame.  
 W omawianym rzeczywistym problemie sygnały nie były gaussowskie, ich 
dekorelacja zaś nie dawała pożądanych efektów. Pełna niezależność statystyczna 
takich sygnałów może być osiągnięta po wyeliminowaniu z wzajemnych zależności 
nie tylko korelacji drugiego rzędu, ale także związków wyższych rzędów. 
Uświadomiło to potencjał tkwiący w statystykach rzędu wyższego oraz ograniczenia 
„automatycznego” wiązania statystycznej zależności i korelacji. Spostrzeżenia te 
zbiegły się z intensywnym rozwojem statystki wyższych rzędów (ang. Higher Order 

Statistics), motywowanym innymi problemami w teorii systemów i przetwarzaniu 
sygnałów. Związek problemu ślepej separacji ze statystyką wyższych rzędów okazał 
się trwały i charakteryzujący się wzajemnym przenikaniem. Konieczność 
wykorzystania wyższych statystyk niosła także pewne istotne ograniczenie. 
Mianowicie oznaczała, że eksplorując pojęcie niezależności, nie da się odseparować 
zmieszanych sygnałów gaussowskich, które są w pełni określone przez statystyki 
pierwszego i drugiego rzędu.  

                                                      
7  Hérault J., Jutten Ch., Space or time adaptive signal processing by neural network models, 
International Conference on Neural Networks for Computing, Snowbird 1986. 
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 Wyniki uzyskane przez grupę Herrault i Juttena, prezentowano w latach 1985–1986 
na konferencjach poświęconych sieciom neuronowym, m.in. Cognitiva’85, 
GRETSI’85 oraz Snowbird’86. Mimo że zwróciły one uwagę kilku badaczy, także 
z laboratoriów komercyjnych, nie było wielkiej chęci, by nim się poważniej zajmować. 
W 1988 r. koncern Thomson-Sintra zatrudnił P. Comona specjalnie do pracy nad tym 
zagadnieniem. W samej firmie nikt z pracowników naukowo-badawczych nie chciał 
się angażować w zagadnienie, które uważano za wysoce tajemnicze i nie gwarantujące 
sukcesów szybciej niż w ciągu roku. P. Comon zaczął pracę od analizy istniejących 
metod i teorii, w rezultacie „odkrywając” twierdzenie Darmois z 1953 r. Pozwalało 
ono na precyzyjne sformułowanie zagadnienia separacji w kategoriach poszukiwania 
składników niezależnych8. Dotychczasowe intuicje i wnioski z analizy heurystycznych 
algorytmów uzyskały umocowanie w formalnym wywodzie matematycznym.  
 Jednak sformalizowane postawienie problemu, czyli stwierdzenie, że dla modelu 
liniowego o niegaussowskich sygnałach (zmiennych losowych) estymacja składników 
niezależnych jest wystarczająca do separacji sygnałów źródłowych, nie oznaczało, iż 
wiedziano, jak to skutecznie wykonać. Algorytm Herrault i Juttena dla większej liczby 
sygnałów mających istotnie różne amplitudy lub dla sygnałów nieco „trudniejszych” 
niż proste regularne przebiegi (np. sinusoida i prostokąt) dawał bardzo słabe wyniki.  
  Podczas seminarium w Grenoble w 1987 r. J. Herault oraz C. Jutten 
zademonstrowali analogowe urządzenie elektroniczne pozwalające na separację dwóch 
sygnałów akustycznych. Zainteresowało to J.F. Cardoso, który w przeciwieństwie do 
poprzedników stykających się z tym zagadnieniem, szybko dostrzegł tkwiący tu 
potencjał, zarówno praktyczny jak i teoretyczny, znacznie wykraczający poza 
techniczną ciekawostkę. Rozwiązanie prezentowane na Cognitiva’85, przyciągnęło 
także uwagę T. Sejnowskiego, który późnej mówił: „Ponieważ nie rozumiałem, 
dlaczego te sieci mogą osiągnąć rezultaty, które osiągają, zaoferowałem to zagadnienie 
nowym studentom w moim laboratorium jako problem badawczy”9.  
 Prace te nie były jednak szczególnie zauważane na forum międzynarodowym do 
1989 r., kiedy na konferencji poświęconej analizie spektralnej wyższych rzędów 
J. Cardoso oraz P. Comon zaprezentowali swoje badania, formułując pojęcie analizy 
składowych niezależnych (ang. Independent Component Analysis – ICA). W tym 
kształcie pojęcie to funkcjonuje także obecnie. Zaprezentowane wtedy przez Cardoso 

                                                      
8 Cao X.-R., Liu R.-W.,General approach to blind source separation, „IEEE Transactions on 
Signal Processing” 1996, vol. 44, no. 3, s. 562–571. 
9 P. Comon, Ch. Jutten, Handbook of Blind Source Separation: Independent Component 
Analysis and Applications, Academic Press, 2010, s. 7. 
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algebraiczne podejście wykorzystujące tensory kumulantów wyższych rzędów 
prowadziło m.in. do algorytmu JADE. Jest to do dziś jeden ze skuteczniejszych 
algorytmów w zakresie ICA. Prace te uruchomiły proces badań nad ICA oraz BSS 
w skali międzynarodowej. W 1994 r. P. Comon sformalizował pojęcia analizy 
składowych niezależnych, wykorzystując pojęcia teorii informacji oraz definiując tzw. 
funkcję kontrastu, co umożliwiało sprowadzenie zagadnienia separacji do określonego 
problemu optymalizacji10.  
 Po tych pionierskich latach w stosunkowo krótkim czasie pojawiło się wiele 
nowych i efektywnych technik w zakresie ICA oraz BSS. Przede wszystkim 
w pierwszej połowie lat 90. nastąpiło znaczące rozwinięcie algorytmu Herrult 
i Jutenaa. Zaproponowane przez A. Cichockiego i innych rozwiązanie w układzie sieci 
neuronowych doprowadziło do jednego z najpopularniejszych obecnie algorytmów, 
następnie intensywnie rozwijanego i modyfikowanego. Algorytm oparty na nieliniowej 
dekorelacji został wyprowadzony jako proste rozwinięcie metody Herrault i Juttena 
(HJ). Rozwinięcie to polegało na uzupełnieniu macierzy wag w rekursywnej sieci 
neuronowej niezerowymi wagami na głównej diagonalnej oraz przekształceniu sieci 
rekursywnej do postaci sieci jednokierunkowej y=Wx. W efekcie otrzymano algorytm 
postaci11: 

( ) ( )[ ] )( )()()( )()1( T tttttt WygyfIWW −+=+ µ , (4) 

gdzie W jest macierzą wag, a f(.) oraz g(.) są wektorami odpowiednio dobranych 
funkcji nieliniowych. W stosunku do rozwiązania Herrault i Juttena, poza zmianą 
postaci z ciągłej na dyskretną, zasadniczą różnicą było przyjęcie jednokierunkowej 
sieci neuronowej oraz wykorzystanie pełnej macierzy wag w algorytmie uczenia. 
Pozwoliło to ustabilizować proces uczenia oraz znacznie zwiększyło jego efektywność. 
Okazało się jednocześnie, że algorytmy tego typu są bardzo wrażliwe na dobór 
współczynnika uczenia. Adaptacyjny jego dobór jest w zasadzie niezbędny dla 
skutecznej separacji. Koleją kwestią był dobór funkcji nieliniowych.  
  Sformalizowane postawienie problemu BSS i jego oderwanie od konkretnego 
fizycznego zagadnienia zapoczątkowało badanie metod separacji także z innymi, 
bardziej ogólnymi systemami mieszającymi. W połowie lat 90. problem był już 
postawiony we wszelkich obecnych odmianach, znane były także skuteczne algorytmy 

                                                      
10 Comon P., Independent Component Analysis, a new concept?, „Signal Processing” 1994, 
vol. 36, no. 3. 
11 Cichocki A., Unbehauen R., Robust neural networks with on-line learning for blind 
identification and blind separation of sources, „IEEE Transactions on Circuits and Systems I: 
Fundamentals Theory and Applications” 1996, vol. 43, no. 11, s. 894–906. 
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rozwiązania klasycznego linowego przypadku. Jednak nadal, pomijając pewne 
uzasadnienia aposteriori na gruncie statystyki wyższych rządów i nieliniowej 
dekorelacji, nie było kompletnej teorii tłumaczącej działania tych algorytmów, w tym 
reguł doboru nieliniowości. Istotnym krokiem w rozwoju dyscypliny BSS był 
opublikowany w 1995 r. artykuł T.J. Sejnowskiego i A.J. Bella12. Zaproponowano 
w nim elegancką interpretację estymacji składników niezależnych w kategoriach 
maksymalizacji entropii (zasada infomax) na wyjściu sieci neuronowej separującej 
sygnały. Przyjęcie tej zasady prowadziło do następującego algorytmu: 

 ( ) ( ) .)()()()()()1(
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Było on w pewnym sensie podobny do algorytmu (4), wyprowadzony z eleganckiej 
matematycznej zasady, a jednak zaskakująco nieefektywny. Jak się okazało, 
zasadniczym problemem był tu przyjęty proces optymalizacji. 
 Połączenia różnych rozwiązań dokonano na podstawie minimalizacji wzajemnej 
informacji i opracowanej przez S. Amariego nowej metody optymalizacji, opartej na 
tzw. gradiencie naturalnym13. Metoda ta uwzględniała nieriemmanowską 
charakterystykę przestrzeni probabilistycznych. S. Amari dokonał także formalnego 
opisu algorytmów separacji w kategoriach niezmienniczości grup Liego.  
 Równolegle prowadzone były badania nad wykorzystaniem technik estymacji 
metodą największej wiarygodności. Kolejne prace pokazały, że podejście 
minimalizacji informacji oraz metoda największej wiarygodności są ekwiwalentne.  
 Metoda analizy składowych niezależnych, początkowo na tyle zdominowała 
zagadnienie, że często sam problem (BSS) i metoda (ICA) były z sobą utożsamiane. 
Jak się okazało, było to w pełni zasadne tylko przy modelowaniu źródeł jako 
zmiennych losowych lub niegaussowskich białych szumów. Czyli w przypadku 
w którym kolejność obserwacji nie ma znaczenia lub nie jest uwzględniana. Nie 
wyczerpywało to w pełni zagadnienia, w którym nowe możliwości otworzyła 
eksploracja struktury czasowej sygnałów. Już w 1991 r. teoretyczne prace L. Tonga 
związane z szumowym BSS, zawierały idee, które w przyszłości miały zaowocować 
bardzo efektywnymi algorytmami opartymi na statystykach drugiego rzędu14. 

                                                      
12 Bell A.J., Sejnowski T.J., An information maximization approach to blind separation and 
blind deconvolution, „Neural Computation” 1995, vol. 7, no. 6, s. 1129–1159. 
13 Amari S., Natural gradient works efficiently in learning, „Neural Computation” 1998, 
vol. 10, s. 271–276. 
14 Tong L., Soon V., Huang  Y.F., Liu R., Indeterminacy and identifiability of blind 
identification, „IEEE Transactions on Circuits and Systems” 1991, vol. 38.  
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W 1993 r. A. Belouchrani z innymi, zaprezentowali algorytm SOBI, wykorzystujący 
procedurę łącznej diagonalizacji macierzy – w tym przypadku wykorzystany do 
jednoczesnej diagonalizacji, zestawu macierzy korelacji z opóźnieniami15. Otworzyło 
to obszar badań określany jako ślepa separacja sygnałów metodami statystyki drugiego 
rzędu (ang. Second Order Statistics Blind Signal/Source Separation, SOS-BSS). 
Dalszy rozwój tej ścieżki separacji wiąże się m.in. z neuronowym algorytmem 
Matsuoka i Kawamoto oraz rozwinięciem idei wykorzystania macierzy korelacji 
z opóźnieniami16. W 2001 r. R. Szupiluk zaproponował algorytm oparty na 
dwukrokowej sekwencyjnej dekorelacji z opóźnieniami17. Okazało się, że do koncepcji 
tego algorytmu pasują teoretyczne rozważania wcześniej prowadzone przez L. Tonga. 
W efekcie, powstała bardzo efektywna metoda zwana AMUSE, oparta na „czystych” 
i prostych operacjach algebry numerycznej – nie wymagająca rozwiązywania 
złożonych kwestii uczenia systemu separującego. 
 Pod koniec XX w. problem BSS był jednym z „najgorętszych” zagadnień szeroko 
rozumianego przetwarzania sygnałów. Zyskiwał także coraz większą rangę na 
płaszczyźnie ogólnych metod statystycznego uczenia systemów. Neuronowe 
algorytmy analizy składowych niezależnych stały się sztandarowym przykładem 
systemów uczących się bez nadzoru, w szczególności sieci neuronowych. Metody BSS 
zaczynały być rozważane w ogólnych kategoriach matematycznego problemu 
odwrotnego oraz jako metody statystyki wielowymiarowej. W tym klimacie w 1999 r. 
w „Nature” pojawiła się publikacja Lee i Seunga ukazująca, jak za pomocą prostego 
algorytmu nieujemnie faktoryzującego macierze można dokonać niezwykłych operacji 
na obrazach, np. wyłowić z obrazu pojedynczy jego obiekt18. Mogła to być twarz 
w cyfrowym obrazie, segment w danych tekstowych bądź określona charakterystyka 
w danych spektrograficznych. W ten sposób pojawiła się metoda mająca zdominować 
obszar BSS w ostatniej dekadzie, ogniskując uwagę badaczy w miejsce stosunkowo 
wyeksploatowanych metod ICA oraz SOS-BSS.  

                                                      
15 Belouchrani A., Abed-Meraim K., Cardoso J.-F., Moulines E., Second-order blind separation 
of temporally correlated sources, Proceedings of International Conference on Digital Signal 
Proceedings (Cyprus), 1993, s. 346–351. 
16 Matsuoka K., Kawamoto M., A neural net for blind separation of nonstationary signal 
sources, IEEE Symposium on Circuits and Systems, 1994, s. 221–226. 
17 Szupiluk R. Metody redukcji i estymacji szumów przy estymacji i separacji sygnałów 
statystycznie niezależnych, Politechnika Warszawska, 2002. 
18 Lee D. D., Seung H.S., Learning the parts of objects with nonnegative matrix factorization, 
„Nature” 1999, no. 401. 
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 Zainteresowanie nieujemnością w środowisku BSS pojawiało się stopniowo. Na 
początku przejawiało się w postaci dodatkowych warunków nieujemności, 
nakładanych na klasyczne rozwiązania BSS, co wyrażało się pewną modyfikacją 
istniejących algorytmów. Sam algorytm Lee–Seunga, mimo przekonującego przykładu 
zastosowania, budził mieszane opinie. Okazało się bowiem, że możliwości tego 
algorytmu są bardzo ograniczone, a jego efektywność w ogólnym przypadku jest 
stosunkowo niska19. Próby jego zastosowania do praktycznych problemów, z którymi 
dobrze radziły sobie klasyczne algorytmy BSS, wypadały bardzo niekorzystnie dla 
NMF. Stopniowo jednak zaczęto doceniać pomysłowość koncepcji, na której oparto 
wyprowadzenie tego algorytmu, w szczególności kwestie związane z wyborem 
i eksploracją funkcji celu w postaci dywergencji.  
 Dalsze badania przyniosły wiele nowych koncepcji bazujących na różnych 
kryteriach. W efekcie można mówić o takich metodach, jak analiza składowych 
niezależnych (ang. Independent Component Analysis – ICA), nieujemna analiza 
składowych niezależnych20, tomograficzna analiza składowych niezależnych (ang. 
Tomografic ICA), jądrowa analiza składowych niezależnych (ang. Kernel ICA), Tree-
dependent Component Analysis, Subband Decomposition ICA, analiza komponentów 
rzadkich (ang. Sparse Component Analysis – SCA), rzadka analiza składowych 
głównych (ang. Sparse PCA – SPCA), nieliniowa analiza składowych głównych (ang. 
Nonlinear PCA – NPCA), nieujemna faktoryzacja macierzy (ang. Non-negative Matrix 
Factorization – NMF), analiza składowych gładkich (ang. Smooth Component 

Analysis – SmCA), Parallel Factor Analysis (PARFAC), analiza komponentów 
czasowo-przestrzennych (ang. Time-Frequency Component Analysis – TFCA), 
wieokanałowa ślepa dekonwolucja (ang. Mutichannel Blind Deconvolution – MBD), 
analiza czynników niezależnych (ang. Independent Factor Analysis – IFA), metody 
separujące oparte na statystykach drugiego rzędu, jak SOBI, AMUSE21.  
 

  

                                                      
19 Berry M., Browne M., Langville A., Pauca P., Plemmons R., Algorithms and Applications for 
Approximate Nonnegative Matrix Factorization, „Computational Statistics & Data Analysis” 
2007, vol. 52, no. 1, s. 155–173. 
20 Plumbley M.D., Algorithms for nonnegative independent component analysis, „Neural 
Networks” 2003, vol. 14, no. 3. 
21 Cichocki A., Amari S., Adaptive Blind Signal and Image Processing, Wiley, Chichester 
2002. 
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1.2. Neuroekonomia  

 Metody ślepej separacji w szczególny sposób znalazły zastosowanie w pionierskich 
badaniach ekonomii eksperymentalnej określanych mianem neuroekonomii. 
Neuroekonomia, w poszukiwaniu podstaw decyzji ekonomicznych sięga do samych 
postaw ludzkiego działania, jakim są procesy umysłowe zachodzące w mózgu 
człowieka.  
 Umysł ludzki jest fenomenem intrygującym badaczy od zawsze, mimo to jest 
obszar nie tylko nadal słabo naukowo rozpoznany ale nie do końca wiadomo w jaki 
sposób ma być poznawany i czy w ogóle może być poznawany. Zagadnienie ludzkiego 
poznania podejmowane jest z różnych punktów widzenia. Zajmują się nim m.in. takie 
dyscypliny jak filozofia, epistemologia, kogintywistyka, sztuczna inteligencja, 
psychologia, psychiatria, fizjologia, neurofizjologia, neurocybernetyka. Jednak jak się 
ocenia na dzień dzisiejszy, jesteśmy bardzo daleko od poznania jak nasz umysł 
funkcjonuje, czym jest inteligencja ludzka oraz w jaki sposób podejmujemy decyzje. 
Podziały stanowisk wśród naukowców przebiegają już na etapie kwestii czy w ogóle 
możemy procesy umysłowe badać i poznawać. Wybitny fizyk oraz matematyk 
R. Pernose twierdzi, że umysłowość ludzka, w szczególności inteligencja człowieka, 
ma charakter niealgorytmiczny. Jej „źródło” zaś znajduje się na poziomie kwantowym, 
czyli de facto jest poza granicami naszego poznania metodami fizycznymi22. Z kolei 
kognitywiści wierzą, że procesy umysłowe można badać, poznawać oraz modelować. 
Jest to wg nich kwestia wyłącznie stopniowego poznawania fizjologii mózgu, wraz 
z odpowiednim ujęciem modelami matematycznymi. Jednak, dotychczasowe wielkie 
programy sztucznej inteligencji, niezależnie od uzyskanych „przy okazji” wielu 
ciekawych wyników naukowych w swym głównym zamiarze poniosły spektakularną 
porażkę – najwyraźniejszym przykładem jest tu japoński program „inteligentnych” 
komputerów piątej generacji wraz koncepcją języka logiki Prologu23. Wynik ten, 
w zasadzie potwierdził opinie o ograniczonych możliwościach naśladowania 
(modelowania, poznawania) procesów umysłowych,  które znajdujemy  znacznie 
wcześniej u filozofów i logików. Słynną krytykę logicznego uzasadnia potocznie 
rozumianego zjawiska przyczynowości, znajdujemy już u Hume’a. Stanowisko 
Hume’a często jest utożsamiane z negacją istnienia przyczynowości jako takiej; 
w istocie Hume nie powątpiewał w istnienie i postrzeganie przez człowieka  

                                                      
22 Penrose R.,  Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki, PWN, Warszawa 
1995. 
23 Kisielewicz A., Sztuczna Inteligencja i Logika. Podsumowanie Przedsięwzięcia Naukowego 
WNT, 2011. 
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przyczynowości, natomiast wykazywał niemożność jej uzasadnienia na bazie 
wnioskowania  w oparciu o klasyczną logikę24. Podobnie, mało rozpoznanym 
obszarem są zagadnienia relacji między naszym wewnętrznym stanem ducha, naszymi 
decyzjami, motywacjami, inspiracjami i dążeniami a aktywnością fizjologiczną 
naszego ciał.  
 Od czasu dualistycznej koncepcji Kartezjusza, w zasadzie nie istnieje nowa teoria, 
w jaki sposób nasza wola przekształcana jest w działanie25. Dotychczasowe badania 
funkcji ludzkiego mózgu oraz układu nerwowego bazowały na analizie prostych 
eksperymentów nad reakcjami nerwowymi. Wyrosła z tych badań teoria odruchów 
stanowi, że w prostych przypadkach reakcje nerwowe są niemal w pełni 
deterministyczne, tzn. pobudzenie określonego nerwu prowadzi do dość ściśle 
określonej reakcji np. skurczu mięśnia. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób te 
deterministyczne reakcje odruchów nerwowych, można odnieść do złożonego 
zagadnienia umysłowości człowieka, jego nieprzewidywalności oraz wolnej woli. 
Jedną z odpowiedzi na to pytanie przynosi ekologia behawioralna, wykorzystująca 
koncepcje teorii ewolucji oraz rachunku prawdopodobieństwa. Wg tych koncepcji, 
przeżycie zwierząt nie może być deterministycznym mechanizmem, ponieważ byłoby 
zbyt przewidywalne dla drapieżników. Doprowadziło to do badań celowości działania 
organizmów, starających się o maksymalne przystosowanie do warunków środowiska. 
W tym celu, zwierzęta dokonują szacowania prawdopodobieństw konsekwencji 
podejmowanych decyzji. W pewnym sensie, podobne podejście do kwestii decyzji 
inwestycyjnych obrali D. Kahneman i A. Tversky w swojej teorii perspektyw26. 
Koncentrowali się oni przede wszystkim, na aspekcie wpływu emocji na szacowanie 
prawdopodobieństw. Jednym ze znaczących wniosków z ich badań było wykrycie 
asymetrii jaka jest związana ze sposobem podejmowania decyzji w wyniku których 
ludzie ponoszą straty oraz decyzji w wyniku których donoszą korzyści. Jednak 
ekonomia behawioralna, mimo że wskazuje na wiele słabości założeń odnośnie 
racjonalności ludzkiego działania leżących u podstaw standardowych teorii 
ekonomicznych, posiada poważne ograniczenie w postaci braku konkretnych narzędzi 
pozwalających ilościowo oceniać procesy gospodarcze. Dodatkowymi zarzutami 
wobec ekonomii behawioralnej jest fakt, że choć przyjmuje ona nieracjonalność 

                                                      
24 Magee B., Historia Filozofii, Wydawnictwo Arkady, 2000. 
25 Dębiec J., Problemy determinizmu i wolnej woli w neurobiologii — neuroekonomia Paula 
Glimchera, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2004,  XXXIV. 
26 Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2012. 
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zachowań ludzkich - to jednocześnie zakłada, że owe odstępstwa od standardowych 
modeli racjonalności mają ściśle określony schemat27. W efekcie, zdaniem 
R. Frydmana i M. Goldberga ekonomia behawioralna wpada w podobne co nurty 
standardowe problemy epistemologiczne ze zdeterminowanymi i apriorycznymi 
modelami.  
 Badania ekologów ewolucyjnych jak również finansistów behawioralnych mimo, 
że odnosiły się do zachowań i decyzji, nie wiązały się z bezpośrednimi badaniami 
funkcjonowania mózgu. Powiązanie koncepcji zachowań behawioralnych z kwestiami 
funkcjonowania mózgu zostało dokonane przez D. Mara28. Zaproponowana przez 
niego koncepcja działania mózgu i układu nerwowego ukierunkowanego na cel, stała 
się podstawą analizy ekonomicznych procesów decyzyjnych zapoczątkowanej przez 
P. Glimchera29. Otworzyło to drogę do powstania dyscypliny określanej obecnie jako 
neuroekonomia. Jednak zasadniczym ograniczeniem we wszelkich badaniach 
związanych z mózgiem jest dostęp do rejestracji jego aktywności a następnie problemy 
z analizą tych danych. Oznacza to iż postęp w dziedzinie badań neurofizjologicznych 
także neuroekonomicznych jest silnie zależny od możliwości analizy sygnałów 
generowanych przez mózg30. Chodzi tu zarówno o rozwój technologii rejestracji 
aktywności mózgu jak EEG, MEG, fMRI jak również o metody analizy otrzymanych 
sygnałów i obrazów31. W tym obszarze coraz większą rolę zaczynają odkrywać metody 
okrywania wzorców oraz techniki ślepej separacji32. 
 

1.3 Metody separacji jako reprezentant systemów uczących się  

   Obecny rozwój metod separacji odbywa się w wielu kierunkach w sposób 
charakterystyczny dla dojrzałych dyscyplin. Choć samo zagadnienie fizycznej 
separacji nadal jest istotnym aspektem aplikacyjnym, ma także duże znaczenia dla 

                                                      
27 Frydman R., Goldberg M.  Imperfect Knowledge Economics,  Princeton University Press, 
2007. 
28 Dębiec J., Problemy determinizmu i wolnej woli w neurobiologii — neuroekonomia Paula 
Glimchera, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2004, XXXIV.  
29 Glimcher, P., Decisions, Uncertainty, and the Brain: The Science of  Neuroeconomics, The 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003. 
30 Kacprzyk J., Neuroeconomics: Yet Another Field Where Rough Sets Can Be Useful? 
Proceedings of  RSCTC, 2008. 
31 Cichocki A., Zdunek R., Phan A.-H., Amari S., Nonnegative Matrix and Tensor  
Factorizations: Applications to Exploratory Multi-way Data Analysis. John Wiley, 2009. 
32 Flexer A., Makeig S.: Correlation of Subjective Expectation and P300 Amplitude during a 
Game of Matching Pennies, Technical Report, Oesterreichisches Forschungsinstitut fuer 
Artificial Intelligence, Wien, TR-2004-19, 2004.  
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weryfikacji nowych koncepcji, także tych z gruntu teoretycznych, to wiele 
poszczególnych metod stało się podmiotem badań czysto matematycznych. 
Zagadnienia te rozważane są w ogólnych kategoriach problemu odwrotnego, źle 
uwarunkowanych układów liniowych lub zagadnień minimalnej normy. Nastąpiła 
także specjalizacja algorytmów separacji dedykowanych poszczególnym problemom.  
Jednocześnie mimo adaptacji na gruncie stricto matematycznym metody separacji 
nadal te zaliczane są do kategorii systemów uczących się, co więcej trakowane są jako 
główny reprezentant kasy systemów uczących się bez nadzoru.  
 W ten oto sposób problemy z gruntu matematyczne rozwiązywane są częściowo 
w quasi empiryczny i heurystyczny sposób. Jest to o tyle interesujące i zastanawiające, 
że analiza składowych niezależnych jest z gruntu metodą statystyczną zaś nieujemna 
faktoryzacja macierzy jest z gruntu zagadnieniem algebraicznym. Co więcej opisane 
metody, mimo wykorzystania i rozwinięcia zaawansowanych technik matematycznych 
zostały opracowane zasadniczo poza głównymi nurtami matematyki, w tym poza 
statystyką czy algebrą, zaś na grunt czystej matematyki trafiły w fazie stosunkowo 
dojrzałej. Zasadniczy ich rozwój dokonał się w środowiskach zajmujących się analizą 
danych i sygnałów, przetwarzaniem neuronowym oraz sztuczną inteligencją, 
a znalezienie tych rozwiązań wymagało zasadniczo badań empirycznych, często 
rozwiązań informatycznych, inżynierskich i heurystycznych33. 
 Można więc powiedzieć, że wymagało to wyjścia poza gorset sformalizowanych 
teorii lub inaczej mówiąc ów gorset w zasadzie rozwinięcie tych metod uniemożliwiał. 
Wymagał także rozwinięcia oraz stworzenia nowego aparatu pojęciowego. Owa 
potrzeba kreowania nowych pojęć, miar czy wielkości - często nieintuicyjnych, 
„niewygodnych” lub mało eleganckich z formalnego punktu widzenia, wymaga 
zwykle zewnętrznej potrzeby. I choć początkowy fizyczny problem był istotny głównie 
na etapie wyabstrahowania i zdefiniowania zagadnienia w ogólnych kategoriach 
matematycznych, to jednocześnie stanowił dość bezwzględnego recenzenta licznie 
kreowanych rozwiązań matematycznych. Niektóre z tych rozwiązań swoją elegancją, 
logiką i pomysłowością matematyczną wydawały sie koniecznie prawdziwie 
i skuteczne, jednak empiryczna weryfikacja ukazywała ich nieskuteczność 
a w konsekwencji niepoprawność konstrukcji. 
 
  

                                                      
33 Lakatos I. Renesans empiryzmu we współczesnej filozofii matematyki, w: Współczesna 
filozofia matematyki, red. R. Murawski, PWN 2002. 
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2. Ujęcie ogólne - eksploracja danych a teoria  

 Omówione wyżej metody separacji zaliczane są do klasy systemów uczących się 
(ang. Machine Learning). Te z kolei stanowią zasadniczy element szerszego procesu 
eksploracyjnego pozyskiwania wiedzy/informacji określanego mianem Data Mining, 
który  obecnie definiuje się jako  „proces odkrywania nowych korelacji, wzorców 
i trendów w wyniku eksploracji dużych wolumenów danych utrzymywanych 
w repozytoriach przy użyciu technologii rozpoznawania wzorców, technik 
statystycznych oraz matematycznych”34. Można przyjąć, że efektem splotu kilku 
czynników jak: rozwój technologii informatycznych, powstanie nowych metod analizy 
danych oraz potrzeba rozwiązania konkretnych biznesowych problemów zaowocowało 
powstaniem dyscypliny określanej jako Data Mining35. Jest znamienne, że Data 
Mining był w zasadzie pierwszą ogólną metodyką pozyskiwania wiedzy powstałą na 
gruncie badań zjawisk gospodarczych, która została rozpropagowana na wszelkie inne 
dyscypliny.  
 Metody analizy danych, w szczególności Data Mining, często są traktowane jako 
„czysta technika” używana bez większej znajomości zjawiska. Takie czysto 
mechaniczne podejście jest możliwe, ale odnosi się raczej do sytuacji szczególnych 
jak: dostęp ograniczony do konkretnych danych, ściśle określone wymogi techniczne 
(np. ograniczenie do możliwości analitycznych serwera SQL), limity czasowe 
tworzenia rozwiązania itp. Jednak w ogólnym przypadku Data Mining jest 
usystematyzowanym podejściem pozyskiwania wiedzy, w którym budowa modelu 
zakłada jak najlepsze poznanie i rozumienie zjawiska, co skutkuje ukierunkowaniem 
i określaniem całego procesu eksploracji, m.in. doboru: zmiennych, reguł 
indukcyjnych, technik modelowania, sposobu weryfikacji. Zakładana jest także 
nieustanna interakcja i cykliczne powtarzenie poszczególnych etapów analizy (także 
etap poznawania zjawiska) w miarę postępów eksploracyjnych. W efekcie zagadnienie 
różnic (lub podobieństw) miedzy podejściem eksploracyjnym a teoretycznym 
sprawdza się do sposobów wnioskowania o zjawisku oraz przekonań co do jego 
natury.   

                                                      
34 http://www.gartner.com/technology/it-glossary/ 
35 Data Mining często jest traktowany jako element szerszego procesu pozyskiwania informacji 
biznesowej nazywanego mianem Bussines Inteligence obejmującego także gromadzenie 
i organizację danych, zaś typowe i charakterystyczne dla Data Mining metody analityczne 
określane są mianem metod Machine Learning. Ponieważ jednak Data Mining obecny jest nie 
tylko w biznesie i stosuje także metody wykorzystujące proces uczenia ale nie zaliczane do 
uczenia maszynowego (np. nieujemna faktoryzacja macierzy) to całokształt zagadnień 
związanych z interesującym nas podejściem w analizie danych określimy mianem Data Mining.   
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2.1 Metoda a zjawisko ekonomiczne 

 Mówiąc o relacji między teorią (ortodoksyjną) a metodami analizy danych 
zasadniczy problem w obszarze ekonomii pojawia się już na wstępie. Przede 
wszystkim analiza i poszukiwanie wzorców ma sens o ile założymy że takowe istnieją. 
W odniesienie do teorii zakładających efektywność i racjonalności rynków jest to 
fundamentalna różnica założeń i przekonań co do badanego fenomenu. Jednak o ile 
takie kontrowersje mają miejsce na płaszczyźnie akademickiej to już rzeczywisty 
rynek zgoła się tym nie przejmuje.  
 Rosnąca rola automatycznych systemów transakcyjnych, podejmujących decyzje 
w oparciu o metody rozpoznawania wzorców jest faktem. Skala tego zjawiska nie 
tylko nie jest marginalna ale zaczyna dominować na rynkach finansowych. 
Przykładowo ocenia się, że na giełdzie w Londynie ok. 50-70% transakcji zawieranych 
jest przez systemy automatyczne. Niezależnie od praktycznych implikacji tego stanu 
rzeczy (np. zwiększona zmienność) pojawia się fundamentalne pytanie odnoście 
fundamentów funkcjonowania współczesnych rynków i teorii je opisujących. Jeżeli 
autonomiczne modele (czy też systemy) są aktywnym podmiotem gry rynkowej to 
stawia to pod znakiem zapytania fundamentalne założenia o podstawach ekonomii 
w ludzkim działaniu. 
 W efekcie, o ile w większości dyscyplin na linii „teoria i hipoteza” a „dane 
empiryczne i analiza” obserwujemy naturalne podziały lub preferencje co do danego 
podejścia badawczego to w przypadku ekonomii ujawniają się odmienne stanowiska 
co do natury badanego fenomenu (ekonomia/gospodarka). Prowadzi to wprost to 
kwestii metodologicznych oraz epistemologicznych, w tle których widzimy problem 
aparatu pojęciowego używanego w opisie zjawisk ekonomicznych. 
 

2.2 Kwestia metodologiczna  

 Problematyka metodologii badawczej  ma wielowiekową historię dyskusji i sporów, 
przy czym obecnie z całą siłą wkroczył na to pole wymiar technologiczny. Olbrzymie 
ilości danych empirycznych pozwalają podjąć próbę nowego wnioskowania 
o zjawiskach do niedawna uważanych za zbyt złożone lub niedostępne 
bezpośredniemu wglądowi badawczemu. Dotychczas, ową niedostępność starano się 
zniwelować (z lepszym lub gorszym skutkiem) silnym podejściem redukcyjnym oraz 
apriorycznymi założeniami. Sytuacja uległa znaczącej zmianie z chwilą pojawienia się 
masowych wolumenów danych oraz intensywną eksploracją. Z metodologicznego 
punktu widzenia otworzyło to pytanie jaka jest relacja metod analizy danych 
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(eksploracji wzorców) w stosunku o klasycznych ilościowych metod ekonomii tj. 
ekonometrii. 
 W kwestii stosunku metod analizy danych do ekonometrii możemy powiedzieć, że 
zasadniczy podział rozwiązań ilościowych wiąże się z relacją wolumenu posiadanych 
danych empirycznych do ilości informacji eksperckiej (teoretycznej, apriorycznej) 
o zjawisku.  W przypadku małej ilości danych, ową ograniczona informację tkwiącą 
w nich musimy kompensować wiedzą (lub założeniami) apriorycznymi, stąd klasyczny 
model ekonometryczny wychodzi z aktualnej teorii ekonomicznej.  Kluczową kwestią 
jest tu procedura dopasowania modelu do założeń teoretycznych stąd znacząca uwaga 
poświęcana jest  jak najstaranniejszej weryfikacji owej wiedzy a priori (założeń).  
 W przypadku dużej liczby danych, wiedza aprioryczna (założenia) przestaje być tak 
istotna. Pozwala to „atakować” problemy złożone, co do których nie istniała 
satysfakcjonująca teoria objaśniająca lub istnieć zgoła nie mogła.  Kosztem jaki tu 
płacimy, jest ograniczony zakres problemów posiadających odpowiednio liczną 
reprezentację danych. W efekcie mamy do czynie z pewnym komplementarnym 
systemem podejść, który zaczyna być powszechnie dostrzegany i akceptowany. Należy 
przy tym nadmienić, że takie instrumentalne i nie interpretowalne podejście ma także 
od dawna swego reprezentanta w łonie ekonometrii określanego mianem modeli 
symptomatycznych.  
 O ile takie uporządkowanie w zasadzie kończy kwestię różnic czy sporów z punktu 
widzenia ekonometrii w szerokim tego słowa rozumieniu, to z punktu widzenia teorii 
ekonomicznej sytuacja wygląda dość odmiennie. Jednym z zasadniczych zagadnień 
jest konstrukcja i wykorzystanie aparatu pojęciowego opisującego zjawiska 
ekonomiczne. 
 Dominujące nurty ortodoksyjne są ze swej natury konstrukcjami aprioryczno 
dedukcyjnymi, o charakterze w znacznej mierze normatywnym i idealistycznym, 
w których aspekt instrumentalny (możliwość prognozy) jest drugorzędny lub zgoła 
negowany jako fakt logicznie niemożliwy (np. M. Friedman i  braku darmowego 
obiadu). Łączy się to logicznie i elegancko z dominującymi teoriami/hipotezami 
efektywności i racjonalności36 rynkowej postulującymi brak wzorców i modeli 
rynkowych pozwalających na skuteczną prognozę. Należy zaznaczyć, że modelowe 
upraszczanie, idealizacja oraz aprioryczne założenia odnoszą się nie tylko do 
fundamentów teorii (na kształt postulatów Euklidesa) ale występują na wszelkich 
poziomach dyskursu ekonomicznego skutkując modelami osadzonymi w trudnej do 

                                                      
36 W rozumieniu hipotezy racjonalnych oczekiwań. 
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ogarnięcia pajęczynie wielowarstwowych założeń, postulatów, uproszczeń 
i idealizacji.  
 Choć samo podejście aprioryczno dedukcyjne, redukcyjne oraz idealizacyjne 
odnajdujemy w szeroko rozumianym ideale nowożytnej nauki, to jednak brak silnego 
instrumentalnego elementu skłania do bujnego rozwoju wyabstrahowanych od 
rzeczywistości koncepcji, raczej o charakterze matematycznym niż ekonomicznym. 
Samo zagadnienie skrajnie wysokiej matematyzacji teorii ekonomicznych głównego 
nurtu przy jednocześnie ograniczonych walorach instrumentalnych (problem 
prognozy) choć często zastanawiające, kontrowersyjne lub krytykowane przez samych 
ekonomistów ma jednak długą tradycję, zaś jego przyczyn można upatrywać 
w kwestiach natury instytucjonalnej, środowiskowej czy historycznej37.  
 Niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy wyrażenie problematyki ekonomicznej  
formalnym i dedukcyjnym aparatem matematycznym ma poważną konsekwencję 
poznawczą. Jeżeli punktem rozważań ekonomicznych jest formalna teoria 
matematyczna, przyporządkowująca pojęciom matematycznym pojęcia ekonomiczne, 
(np. postaci „zmiany indeksów są ruchem Browna”), to następuje uwiązanie treści 
ekonomicznych w matematyczny gorset pojęciowy. W takim podejściu, niejako 
automatyczne i w sposób nieunikniony następuje przeniesienie do ekonomii 
matematycznego sposobu myślenia w zakresie formy i treści. 
 Aby zobrazować powyższe uwagi weźmiemy pod uwagę zagadnienie niepewności, 
będące, szczególnie obecnie, kluczowym zagadnieniem współczesnej gospodarki we 
wszelkich jej wymiarach. Mimo swej wagi pojęcie to na gruncie teorii ekonomii 
traktowane jest dość specyficznie. Przede wszystkim, w standardowym wykładzie 
ekonomii matematycznej nurtów neoklasycznych,  niepewność w zasadzie nie 
występuje. Mechanizmy tu prezentowane są zgoła deterministyczne, zaś niepewność 
pojawia się na poziomie implementacji modelu jako wyraz pewnych technicznych 
niedokładności i niedostatków informacyjnych lub pomiarowych. Oryginale i dogłębne 
rozumienie niepewności przez Keynesa, Hayeka czy Knighta zostało w większości 
dyskursu ekonomicznego głównych nurtów zapomniane lub pomijane. I choć 
w ostatnim czasie ożywa ponownie38 (m.in. jako efekt kryzysu),  to jednak doceniane 
jest raczej przez matematyków niż ekonomistów39.  

                                                      
37 Mayer T. Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996. 
38 Frydman R., Goldberg M., Imperfect Knowledge Economics – Exchange Rates and Risk,  
Princeton University Press, 2007. 
39 Mamy na myśli teorie rachunku prawdopodobieństwa opozycyjne do klasycznego nurtu 
opartego na aksjomatyce Kołmogorowa. 
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 Z kolei podejścia interpretujące zjawiska gospodarcze w kategoriach losowych jak 
teorie rynków finansowych, dość zręcznie i szybko sobie radzą z pojęciem 
niepewności, ubierając ją w aparat pojęciowy rachunku prawdopodobieństwa, przy 
czym kluczowe kwestie - „czym w istocie jest to prawdopodobieństwo” oraz „jak je 
wyznaczyć” - są w typowy dla rachunku prawdopodobieństwa sposób pomijane.  
 Sam rachunek prawdopodobieństwa nie odpowiada bowiem na pytanie skąd wziąć 
początkowe prawdopodobieństwa. Już na wstępie zakłada się, iż zadana jest przestrzeń 
probabilistyczna czyli znane są określone prawdopodobieństwa zaś jego zadaniem jest 
poprawne przekształcanie jednych prawdopodobieństw w inne oraz badanie 
matematycznych (topologia i miara) właściwości tych obiektów i struktur40. Ten 
sposób rozumowania przenika do nauki realnej jaką jest ekonomia co można 
zobrazować następującym, niejako modelowym,  przykładem. 

 Zacznę od sformułowania problemu w tych samych kategoriach co poprzednio. 

Inwestor dysponujący kapitałem K ma wybrać między n rodzajami papierów 

wartościowych, jx oznacza sumę ulokowanych w papierach j-tego rodzaju, toteż 

∑ = Kx j (j=1...n). Jest m możliwości, czyli stanów „stanów świata”. Dla każdej 

możliwości znany jest przychód z jednostki kapitału ulokowanej w j-tym rodzaju 

papierów wartościowych; dla i-tej możliwości jest on równy ija . A więc przychód 

z całego portfela, dla i-tej możliwości, jest równy ∑ jij xa . Oznaczamy go iv . Musimy 

teraz poczynić bernouilliańskie założenie, że inwestor postępuje w taki sposób, aby 

zmaksymalizować ∑= )( ii vupU , gdzie p są danymi prawdopodobieństwami, zaś  

)( ivu  jest całkowitą użytecznością przychodu iv . Powstaje jednak pytanie, jak 

wykazał Arrow, jakie funkcje użyteczności można zastosować w tym przypadku.  /Hicks 
(1988)41/ 

Domyślne przyjęcie znanych prawdopodobieństw zasadniczo zmienia naturę 
problemu. Zwróćmy uwagę, że na rynkach finansowych możemy zajmować pozycję 
długą i krótką. Wystarczy więc minimalna różnica prawdopodobieństwa pozycji 

                                                      
40 Statystyczny aparat wnioskowania o postaci rozkładów jest z praktycznego punktu widzenia 
znacząco skoncentrowany wokół pojęć rozkładu normalnego i centralnego twierdzenia 
granicznego. W przypadkach rozkładów niegaussowskich, sytuacjach jednostkowych lub 
dotyczących przyszłości przyjmowane są silne założenia aprioryczne. Por. poprzedni rozdział 
a także: Vapnik V., Statistical Learning Theory, Wiley, New York 1998. 
41 Hicks J.R., Perspektywy ekonomii,  PWN, Warszawa, 1988. 
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długiej i krótkiej by  przy odpowiednim zarządzaniu wielkością pozycji w długim 
terminie wygrać nieskończenie dużą wygraną (obstawiamy pozycję o większym 
prawdopodobieństwie). Dla podkreślenia tych uwag nieco „przerysowując” można 
powiedzieć, że znajomość prawdopodobieństw instrumentów finansowych oznacza 
istnienie darmowego obiadu, zaś tak konstruowany model wydaje się adekwatny 
budowaniu teorii fizycznej przy założeniu istnienia perpetum mobile.   
 Należy także wspomnieć, że dyskusje co do natury rachunku prawdopodobieństwa 
nie ograniczają się do samych zastosowań jak ww. Na dobrą sprawę zasadniczy spór o 
naturę prawdopodobieństwa obywa się w łonie samej matematyki42. Wyznaczanie 
początkowych prawdopodobieństw na gruncie probabilistycznym dokonuje się w 
sposób zasadniczo heurystyczny lub zgoła intuicyjny, często wykorzystując schematy 
częstościowe przed których mankamentami miała chronić aksjomatyzacja 
Kołmogorowa. Oceny jakości estymatorów, mimo swej matematycznej elegancji oraz 
interesujących właściwości formalnych także są zasadniczo heurystykami. Dodatkowo 
przy głębszym wglądzie w naturę rachunku prawdopodobieństwa pojawiają się 
logiczne problemy określenia zbiorów zdarzeń oraz niejednoznacznością wyboru 
miary. Wszystkie te problemy skutkują w łonie samej matematyki głębokimi 
kontrowersjami i podziałami łącznie z kwestionowaniem sensu podstaw samego 
rachunku prawdopodobieństwa. W efekcie poszukiwane są nowe podejścia, wśród 
których najbardziej radykalne (np. silne podejście Bayesowskie) zrywają 
z dotychczasowa nomenklaturą rezygnując z określenia zmienna losowa oraz 
zastępując pojęcie prawdopodobieństwa pojęciem przekonania43. O ile jednak dla 
samej matematyki takie kontrowersje i ferment poznawszy skutkują powstaniem 
kolejnego obszaru badawczego, co w rzeczy samej wzbogaca dyscyplinę 
matematyczną, to w przypadku teorii ekonomicznej osadzonej na jednym szczególnym 
schemacie rachunku prawdopodobieństwa wraz z całym gmachem interpretacji 
sytuacja wygląda na bardzo kłopotliwą.  
 Sytuacja wygląda zgoła odmiennie z punktu widzenia analizy danych. Przede 
wszystkim, instrumentalny charakter tych metod ogranicza niekontrolowany rozwój 
systemów interesujących z wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Z kolei 
pojawienie się kolejnych rozwiązań bazujących na nowych koncepcjach 
matematycznych czy inżynierskich w żadnej mierze nie dezawuuje rozwiązań 

                                                      
42Piegat A. (2011.09.30)  Nowa, kompletnościowa interpretacja prawdopodobieństwa, strona 
autora: http://wikizmsi.zut.edu.pl/wiki/Publikacje 
43 Nowak R., Statystyka dla fizyków, PWN, Warszawa 2002. 
Jaynes E.T., Probability theory the logic of science, Cambridge Univ. Press, 2003. 
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dotychczasowych. Metody analizy danych choć zwykle się rozwijają na bazie 
określonego problemu praktycznego zasadniczo nie pozostają z nim nieodłącznie 
związane. Z tego punktu widzenia zasadniczo nie istnieje także tzw. bariera 
epistemologiczna, czyli przywiązanie do interpretacji i opisu zjawiska ugruntowanym 
środowiskowo aparatem pojęciowym. W efekcie mamy do czynienia z otwartym na 
naukowe innowacje obszarem w którym zasadniczo matematyczne metody tworzone 
są siłami inżynierów, biologów, ekonomistów, informatyków i innych. W zakresie 
modelowania niepewności na gruncie eksploracji danych powstały lub rozwinęły się 
pojęcia: zbiorów rozmytych, zbiorów przybliżonych. Co więcej nowe podejścia nie 
tylko są dołączane do zestawu już istniejących ale mogą być także z pozostałymi 
systemowo agregowane, zaś agregacja modeli  jednym z intensywnym nurtów analizy 
danych jest agregacja modeli utworzonych w różnych podejściach. Agregacja różnych 
modeli na gruncie współczesnych teorii ekonomii wydaje sie zasadniczo niemożliwa. 
 Kolejnym obszarem zróżnicowania metodyk, na którym można zogniskować  
dyskusję jest pojęcie modelu. Klasycznie rozumiany model (prawo, teoria) 
ekonomiczna ma za zdanie w jakimś sensie odzwierciedlić, opisać lub przedstawić 
określone zjawisko lub jego element (z reguły mówi się o uproszczonym, ale 
użytecznym obrazie rzeczywistości). Model w rozumieniu ekonomicznym zakłada 
zwykle ukazanie lub objaśnienie zjawiska zmiennymi faktycznie jej determinującymi. 
Instrumentalny charakter modeli Data Mining pozwala na wykorzystanie wszelkich 
zmiennych mogących przyczynić się do poprawnej prognozy.  Przykładowo 
przewidując za pomocą modelu Data Mining odejście klienta firmy 
telekomunikacyjnej, typową zmienną jest obserwowalny zanik aktywności jego 
połączeń. Z punktu widzenia modelu ekonomicznego nie jest to zmienna interesująca, 
gdyż nie objaśnia nam zjawiska. Obrazowo i nieco uproszczając można stwierdzić, że 
modele ekonomiczne zasadniczo koncentrują się na analizie i związkach „w głąb” 
zjawiska, modele Data Mining zadowalają każdą zmienną wartościową dla prognozy 
czyli preferują podejście „ wszerz”.  
 Kolejną kwestią jest interakcja modelu ze zjawiskiem. Model Data Mining może 
spełniać klasyczną rolę reprezentacji zjawiska, ale stosunkowo często nie tyle obrazuje 
określone zjawisko, co raczej jest jego elementem. Wpływa na nie lub nawet je 
samodzielnie inicjuje (np. ogranicza nadużycia, przeciwdziała odejściom klientów 
itp.). W tym sensie  środowiskowo rozumiany „model” może mieć odmienne znacznie 
niż standardowy model ekonomiczny. Ten instrumentalny a nawet kreujący charakter 
rozwiązań Data Mining jest znacząco inny od apriorycznego i dedukcyjnego podejścia 
teorii ortodoksyjnych. Świadomość rzeczywistego działania takiego „modelu” określa 
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stanowisko użytkownika wobec niego. Wskazuje na konieczność regularnego 
monitorowania, odświeżania, kontroli, wprowadza pojęcie cyklu życia – a przede – 
wszystkim wskazuje na ostrożność i krytycyzm aplikowania jego wyników44. 
Zwróćmy jednak uwagę, że podobną sytuację mamy także w przypadku klasycznych 
teorii ekonomicznych. Makroekonomiczne prognozy PKB nie są tylko rozwiązaniami 
wyabstrahowanych od rzeczywistości modeli. Na ich podstawie podejmowane są 
decyzje gospodarcze wpływające na ową prognozę. Choć w środowiskach 
gospodarczych istnieje świadomość „samospełniającej się prognozy” to na bazie teorii 
ekonomicznych aspekt sprzężeń miedzy teorią a gospodarką jest ujmowany w bardzo 
ograniczonym stopniu.  W przypadku modeli Data Mining mamy świadomość, że ich 
działanie zmienia charakterystykę populacji.  
  
Zakończenie  

 Fenomen współczesnej technologii informacyjnej zmienia dotychczasowe relacje 
społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne w sposób trudny, a w zasadzie 
niemożliwy, do jednoznacznego ujęcia. Dotyczy to także jednego z elementów 
fenomenu jakim są współczesne metody analizy danych. Empiryczne badania 
zmieniają fundamenty matematyki nauki uznawanej do niedawną za czysto 
dedukcyjną. W świetle powyższego można przyjąć, że także teoria ekonomii musi ulec 
temu wpływowi. Można w zasadzie powiedzieć że proces ten ma już miejsce, przy 
czym odbywa się raczej poza głównym nurtem ekonomicznym.  
 Oczywiście pojawia się pytanie czy wybór modelu na podstawie czysto 
instrumentalnego kryterium, modelu w ograniczonym stopniu interpretowalnego 
można uznać za podstawę naszej wiedzy o zjawisku. W szczególności, można się 
obawiać, że maszynowe rozpoznawanie wzorców ograniczy „prawdziwe” poznanie 
procesów gospodarczych (w duchu pierwszej zasady), a w konsekwencji może 
doprowadzić do nieprzemyślanych działań, inspirowanych wyłącznie historycznymi 
schematami i wzorcami. Takie obiekcje należy mieć jak najbardziej na uwadze, jest 
jednak wiele czynników, które te zastrzeżenia powinny osłabić. Przede wszystkim 
należy zauważyć, że skuteczność prognostyczna rzadko osiągana jest w sposób 
przypadkowy. Fakt większej adekwatności złożonych modeli, raczej wskazuje na 
nieadekwatność modeli prostych. Także określenie uczenie maszynowe nie oznacza iż 

                                                      
44 Mamy tu na myśli sytuację nieco odmienną od typowego odświeżania parametrów 
w zasadzie każdego modelu. Choć przede wszystkim u zmiany modelu motywowane zmianami 
zachowania zjawiska po wpływem działania modelu, inaczej mówiąc chodzi o uwzględnienie 
sprzężenia zwrotnego model-zjawisko. 
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cały proces jest wyłącznie automatyczny. Istnienie rozwiązań Data Mining 
w przedsiębiorstwach nie zmniejszyło znaczenia wiedzy eksperckiej i standardowych 
analiz biznesowych; w istocie te dwa obszary bardzo dobrze się uzupełniają. Wiedza 
ekspercka pozwala na pozyskanie dodatkowej wiedzy a priori dla rozwiązań Data 
Mining, przy czym nie jest ona wykorzystywana na etapie określania matematycznej 
struktury modelu, lecz na etapie przygotowania danych, a następnie na etapie oceny 
uzyskanych wyników. Z kolei rozwiązania Data Mining poszerzają znajomość 
biznesową analizowanego zjawiska. Pozwalają ujawnić wiele faktów i zależności 
niedostępnych eksperckiemu poznaniu (choćby ze względu na wielkość danych 
i „przekleństwo” wielowymiarowości). 
 
Bibligrafia  

Berry M., Browne M., Langville A., Pauca P., Plemmons R., Algorithms and 

Applications for Approximate Nonnegative Matrix Factorization, ”Computational 
Statistics & Data Analysis” 2007, vol. 52, no. 1, s. 155–173. 

Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN,  Warszawa 1995.  
Blaug M. Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.  
Cao X.-R., Liu R.-W., General approach to blind source separation, “IEEE 

Transactions on Signal Processing” 1996, vol. 44, no. 3, s. 562–571. 
Cichocki A., Amari S., Adaptive Blind Signal and Image Processing, John Wiley, 

Chichester, 2002. 
Cichocki A., Zdunek R., Phan A.-H., Amari S., Nonnegative Matrix and Tensor  

Factorizations: Applications to Exploratory Multi-way Data Analysis. John Wiley, 
2009. 

Cichocki A., Unbehauen R., Robust neural networks with on-line learning for blind 

identification and blind separation of sources, „IEEE Transactions on Circuits and 
Systems I: Fundamentals Theory and Applications” 1996, vol. 43, no. 11, s. 894–
906. 

Comon P., Independent Component Analysis, a new concept?, “Signal Processing” 
1994, vol. 36, no. 3. 

Comon P., Jutten C. Handbook of blind source separation: independent component 

analysis and blind deconvolution, Oxford; Burlington, Academic Press/Elsevier, 
2010. 

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Wydawnictwo Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. 



Nowe metody analizy danych a teoria ekonomii   269 

Dębiec J., Problemy determinizmu i wolnej woli w neurobiologii — neuroekonomia 
Paula Glimchera, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2004,  XXXIV. 

Flexer A., Makeig S., Correlation of Subjective Expectation and P300 Amplitude 
during a Game of Matching Pennies, Technical Report, Oesterreichisches 
Forschungsinstitut fuer Artificial Intelligence, Wien, TR-2004-19, 2004. 

Frydman R., Goldberg M., Imperfect Knowledge Economics – Exchange Rates and 

Risk,  Princeton University Press, 2007. 
Glimcher, P., Decisions, Uncertainty, and the Brain: The Science of Neuroeconomics, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003. 
Globler A. Metdologia nauk, Wydawnictwo Znak, 2006.  
Hérault J., Jutten Ch., Space or time adaptive signal processing by neural network 

models, International Conference on Neural Networks for Computing, Snowbird 
1986. 

Hicks J.R. Perspektywy ekonomii, PWN, Warszawa 1988. 
Huerta de Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Wyd. Instytut 

Ludwiga von Mises, 2009. 
Hyvärinen A., Karhunen J., Oja E., Independent Component Analysis, John Wiley, 

2001. 
Jaynes E.T., Probability theory the logic of science, Cambridge Univ. Press, 2003.  
Jutten C., Hérault J., Blind separation of sources, Part 1: An adaptive algorithm based 

on neuromimetic architecture, “Signal Processing” 1991, vol. 24, s. 1–10. 
Kacprzyk J., Neuroeconomics: Yet Another Field Where Rough Sets Can Be Useful? 

Proceedings of RSCTC'2008, 2008.  
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
Kisielewicz A., Sztuczna Inteligencja i Logika. Podsumowanie Przedsięwzięcia 

Naukowego WNT, 2011. 
Lee D.D., Seung H.S., Learning the parts of objects with nonnegative matrix 

factorization, „Nature” 1999, no. 401. 
Lakatos I., Renesans empiryzmu we współczesnej filozofii matematyki, w: Współczesna 

filozofia matematyki, red. R. Murawski, PWN, Warszawa 2002. 
Magee B., Historia Filozofii, Wydawnictwo Arkady, 2000. 
Matsuoka K., Kawamoto M., A neural net for blind separation of nonstationary signal 

sources, IEEE Symposium on Circuits and Systems, 1994, s. 221–226. 
Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996. 
Nowak R., Statystyka dla fizyków, PWN, Warszawa 2002. 



270  Ryszard Szupiluk 

Penrose R.,  Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki, PWN, 
Warszawa 1995. 

Piegat A., (2011.09.30) Nowa, kompletnościowa interpretacja prawdopodobieństwa, 
strona autora: http://wikizmsi.zut.edu.pl/wiki/Publikacje 

Plumbley M.D., Algorithms for nonnegative independent component analysis, „Neural 
Networks” 2003, vol. 14, no. 3. 

Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998. 
Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, 

Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
Szupiluk R. Metody redukcji i estymacji szumów przy estymacji i separacji sygnałów 

statystycznie niezależnych, Politechnika Warszawska, 2002. 
Taleb N. Ślepy traf, rola przypadku w sukcesie finansowym, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2006.  
Woleński J,. Epistemologia,  Aureus, Kraków 2000. 
 
 


