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Wstęp
Choć konieczność zmian sposobu funkcjonowania firm zdaje się oczywi-

sta, zmiany te dokonują się powoli i niezbyt szeroko. Nawet jeśli właściciele 
i menedżerowie uznają je za niezbędne, to jednak powstrzymuje ich związane 
z tym ryzyko – tym silniejsze, że ich konkurenci mogą wykorzystać moment 
i przejąć ich pozycję rynkową i zasoby. 

Jeśli chce się osiągnąć coś trwałego i znaczącego, trzeba ruszyć w podróż 
w nieznane, czyli podjąć działanie według innej, nowatorskiej formuły. Aby 
się na to zdobyć, należy jednak otworzyć oczy, krytycznie spojrzeć na siebie 
i otoczenie, uwolnić umysł od schematu i podjąć ryzyko. 

Jeśli się w taką podróż nie wyruszy, można pewnie przetrwać, zatracając jed-
nak stopniowo podmiotowość. Większość firm kupuje ten sam sprzęt i dysponu-
je tymi samymi technologiami jak ich konkurenci. To, co je różni, to na ogół nie są 
aktywa materialne, ale niematerialne, czyli te, które są związane z pracownikami 
firmy, ich wiedzą, intelektem, wyobraźnią i kreatywnością. Dzięki temu firma 
może efektywniej wykorzystać swój kapitał materialny niż jej konkurenci.

Dla współczesnej firmy – jej efektywności i rozwoju – kluczowe znaczenie 
mają relacje między jej kapitałami twardymi (materialnymi) i kapitałami mięk-
kimi (kulturowymi). Efektywność wykorzystania aktywów materialnych (efek-
tywność operacyjna) w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek zależy 
obecnie od włączenia aktywów niematerialnych. To dopiero tworzy podstawę 
do efektywności strukturalnej, która określa zdolności adaptacyjne i rozwojowe 
firmy. Dlatego nie wielkość firmy i skala jej zasobów, ale jej dynamizm adapta-
cyjny decyduje często o rynkowym sukcesie. Dzisiaj zasobem, który daje stra-
tegiczną przewagę, jest wiedza – i samowiedza zarazem. Z makrospołecznego 
punktu widzenia miejsce, jakie w gospodarce przemysłowej zajmuje infrastruk-
tura techniczna, w gospodarce cyfrowej zajmuje infrastruktura wiedzy.

Jeśli inwestowanie w kapitał ludzki, i szerzej – w kapitały miękkie (kultu-
rowe), ma tak duże znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki, to rodzi 
się pytanie, czy kapitaliści mogą (i pod jakimi warunkami) być zainteresowani 
dokonywaniem tego rodzaju długofalowych inwestycji, skoro nie zostaną tra-
dycyjnymi, prywatnymi właścicielami efektów tych inwestycji. Kapitału ludz-
kiego nie można posiadać i sprzedać. Najczęściej właściciele i menedżerowie 
firm wolą przechwytywać pracowników wyszkolonych przez swych konku-
rentów niż samemu ich szkolić. W rezultacie cierpią jednak na brak lojalności 
z ich strony, co tym bardziej skłania do tego, aby nie inwestować zbyt wiele 
w kwalifikacje i kompetencje. 
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Można określić takie postępowanie przechwytywaniem nienależnej renty. 
I we współczesnej gospodarce rynkowej takie postępowanie się rozpleniło. Do-
minuje w niej gra oportunistyczna: orientowanie się na wykorzystywanie ryn-
kowych okazji w miejsce działania długofalowego. To powoduje, że skraca się 
horyzont podejmowanych działań, a wzorcowa formuła organizacyjna bazuje na 
jak najdalej posuniętej elastyczności, aby podtrzymywać zdolność do skorzysta-
nia z każdej nadarzającej się okazji. Tak rozumiana elastyczność implikuje i to, że 
firmy nie są zainteresowane formowaniem długofalowych relacji ze swoimi part-
nerami. Przyjmują w stosunku do otoczenia orientację transakcyjną, a osłabiają 
relacyjną, co z taką negatywną mocą ujawniło się w nowoczesnej bankowości. 

Oportunizm jako dominująca orientacja firm prowadzi do stadnych zacho-
wań. Wszyscy uczestnicy starają się robić mniej więcej to samo. A to sprawia, 
że konkurencja polega głównie na niszczeniu konkurentów i przejmowaniu 
ich pozycji rynkowej. Można to zjawisko określić mianem „kanibalizacji ryn-
ku”. Nie opłaca się inwestować i budować, lepiej przechwytywać to, co inni 
stworzą. Siłę ekonomiczną osadza się wówczas na przejmowaniu i zawłasz-
czaniu, a nie współdziałaniu i współdzieleniu korzyści.

Jeśli obecny model funkcjonowania firm, który charakteryzuje krótko i wą-
skowzroczność (kapitalizm kwartalny) się nie zmieni, to niezbędnych dla 
długofalowego rozwoju inwestycji nie będzie miał kto dokonywać, chyba że 
podejmie je władza publiczna (państwo). To jednak mało prawdopodobne, 
ponieważ rządzący najczęściej zamiast inwestować pożyczają, aby pobudzać 
bieżącą konsumpcję i zyskiwać poparcie wyborców. Tym samym wzmacniają 
krótkookresową orientację firm i stymulują oportunistyczną grę rynkową. 

Może zatem zamiast bezkrytycznie przyjmować, że żyjemy w erze zmiany, 
powinniśmy dostrzec, że dokonuje się zmiana ery. W tym pierwszym przy-
padku władza myśli o tym, czego ludzie chcą, aby ich zadowolić (a ci chcą 
coraz więcej, coraz nowszych rzeczy), w tym drugim  kluczowe jest pytanie, 
co ludzie potrafią wytworzyć i co zrobić, aby mogli.

Będąc zdeklarowanymi zwolennikami rynku i gospodarki rynkowej, nie 
możemy zamykać oczu na to, jak faktycznie rynek działa i z jakim modelem 
gospodarki rynkowej mamy do czynienia oraz jakie rodzi to konsekwencje. 
Niestety te konsekwencje są politycznie eksploatowane przez przeciwników 
otwartego rynku i wolności gospodarczej, a zwolenników gospodarki etaty-
stycznej. To według nas droga na manowce. Dlatego powstała ta publikacja, 
w której staramy się pokazać, jak należałoby powiązać zmiany w funkcjono-
waniu firm z ze zmianami w funkcjonowaniu państwa. 

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki
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Jerzy Hausner

Firma-Idea: przejście od 
oportunistycznej do relacyjnej 
gry rynkowej
Wprowadzenie

Jesteśmy u progu nowego spojrzenia na ekonomię i gospodarkę (open eyes 
economy). W przekonaniu wielu ekonomistów, aby go przekroczyć, wystarczy 
poprawić instrumentarium analityczne. W moim przekonaniu konieczne jest 
zrewidowanie fundamentalnych założeń. 

Podstawową słabość neoklasycznej ekonomii dostrzegam w tym, że wyru-
gowano z niej problematykę wartości, sprowadzając całą tę kwestię do ryn-
kowej wyceny. To pozwoliło ujmować rynek jako samoregulujący się mecha-
nizm. 

Jeśli problematyka wartości miałaby być przywrócona ekonomii, to klu-
czowe pytanie dotyczy tego, od której strony. Wielu będzie uważać, że od stro-
ny państwa i jego działalności regulacyjnej. Uważam to za niewystarczające. 
W moim przekonaniu należy ją przywołać przede wszystkim od strony wy-
twórczej, czyli od strony firmy. A to wymaga innego konceptu przedsiębior-
stwa i działalności gospodarczej. Takiego, który nie stroni do aksjologicznego 
wymiaru gospodarowania i nie ogranicza analizy ekonomicznej tylko do wy-
miaru efektywnościowego. 

Aksjologiczny wymiar działalności gospodarczej pojawia się oczywiście 
także w odniesieniu do interwencji państwa w gospodarkę. Ale w tym przy-
padku chodzi przede wszystkich o sens i skutki takiej interwencji, co dla mnie 
oznacza, że państwo – w miarę możliwości – ma nie dopuszczać do takich 
stanów nierównowagi gospodarczej, które mogą wywoływać poważne zakłó-
cenia społeczne.

1. Idea firmy
Idea firmy wyraża odpowiedź na fundamentalne pytanie „po co ona jest?”. 

Problem w tym, że aby ta odpowiedź miała sens, czyli nadawała firmie spo-
sób działania i kierunek rozwoju, musi to być odpowiedź zinterioryzowana 
nie tylko przez właściciela/właścicieli firmy, lecz także jej kluczowych intere-



8 Jerzy Hausner

sariuszy. Idea ma w tym przypadku stać się projektem zorganizowania firmy 
i jej specyficznego procesu wytwórczego. Właściwe będzie przywołanie tu 
pojęcia design thinking, tyle że nie w odniesieniu do produktu, ale do firmy 
jako przedsiębiorstwa – podmiotu wytwarzającego określoną wartość ekono-
miczną. 

Realizacja tego rodzaju projektu polega przede wszystkim na kształtowa-
niu określonych relacji między wieloma różnego rodzaju aktorami, którzy 
są interesariuszami tego konkretnego przedsiębiorstwa. Te relacje dotyczą 
w szczególności ich komunikowania się i współdziałania. Nie mogą one być 
ustanowione raz na zawsze, nie mogą być sztywno narzucone, zalgorytmi-
zowane, czysto rutynowe. W znaczącym stopniu muszą być elastyczne i pla-
styczne. W przeciwnym razie firma nie mogłaby się rozwijać. Ich kształto-
wanie jest zatem nieustającym i niekończącym się procesem – przejawem jej 
trwania i zmiany, czyli ewolucji. 

Dostrzec też należy, że projektowanie firmy, zwłaszcza w przypadku prze-
chodzenia w kolejne fazy rozwojowe, wymaga nałożenia się różnych punk-
tów widzenia, odmiennych perspektyw społeczno-zawodowych. Zatem firmę 
można i należy rozumieć i interpretować także jako określoną przestrzeń spo-
łeczno-poznawczą, w której działają i współdziałają jej interesariusze. Inaczej 
nie da się formować i modyfikować idei firmy. Taka przestrzeń wynika z in-
tensywnych relacji społeczno-komunikacyjnych, które zachodzą w przedsię-
biorstwie jako organizacji. To one kreują instytucjonalny (aksjologiczno-nor-
matywny) wymiar jego funkcjonowania, czynią z niej instytucję i to instytucję 
zdolną do ewolucji.

W konsekwencji z jednej strony poszczególni aktorzy współkreują po-
rządek instytucjonalny firmy, z drugiej – działają w ramach tego porządku. 
Kształtowanie idei firmy polega też na tym, że jej interesariusze świadomie 
formują przestrzeń społeczną przedsiębiorstwa poprzez generowanie nowych 
znaczeń oraz formowanie nowych odniesień i relacji. Wracając na grunt dizaj-
nu, można metaforycznie powiedzieć, że tak funkcjonująca firma nie tylko 
wytwarza określone produkty i usługi, lecz także kształtuje swoją wyróżnia-
jącą stylistykę. Konstytuuje ona swój proces wytwórczy jako składową jej idei.

Lester C. Thurow uważa, że: Nasza przyszłość nie zależy od gwiazd, ale od zro-
zumienia ścieżek, jakie wytyczamy1. Znamienne, że w tym zdaniu użytym jako 
swoiste motto, Thurow mówi o zrozumieniu ścieżek, które wytyczamy, a nie 

1  L. C. Thurow, Fortuna sprzyja odważnym. Co robić, aby zbudować trwałą i dobrze prosperującą gospodarkę 
globalną, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2003, s. 7.
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po prostu o ich wytyczaniu. Można sądzić, że samo wytyczanie ścieżek jest dla 
niego czymś oczywistym, jakby zmierzanie do czegoś było naturalne i nieko-
niecznie towarzyszyła temu refleksja. Natomiast dopiero jej włączenie określa 
przyszłość. Wtedy nie tylko działamy, lecz także dokonujemy świadomego, 
przemyślanego wyboru sposobu postępowania i dokonujemy jego odpowied-
niej do zmieniających się okoliczności modyfikacji. Co między innymi ozna-
cza, że zastanawiamy się nad jego dalszymi konsekwencjami. Nie tylko sobie 
je uzmysławiamy, lecz także przyjmujemy za to (współ)odpowiedzialność. Re-
fleksja rozwojowa nie jest po prostu planowaniem.Przy takiej interpretacji, myśl 
Thurowa oddawałaby istotę podmiotowości i rozwoju. Idzie o to, aby rozumieć, 
do czego i jaką ścieżką zmierzamy, oraz przyjmować odpowiedzialność za wy-
nikające z tego konsekwencje. Idea danej firmy w tym się właśnie wyraża. To 
dzięki zrozumieniu wytyczanych ścieżek kształtowana jest jej przyszłość, firma 
zyskuje podmiotowość w określaniu swojej rozwojowej trajektorii. 

Komponentem podmiotowości jest zdolność do problematyzowania sytu-
acji danego aktora – indywidualnego czy zbiorowego (w naszym przypadku 
przedsiębiorstwa) – co oznacza zarówno definiowanie problemów, jak i okre-
ślanie sposobów ich rozwiązywania. Taka zdolność wynika nie tylko z posia-
danej wiedzy, lecz także z doświadczenia, czyli umiejętności uczenia się. Nie 
da się takiej zdolności wykształcić w firmie bez ukonstytuowania się jej aksjo-
normatywnej tożsamości – jej idei. Bez tego firma może być sprawna w reago-
waniu na różnego rodzaju zmiany, zewnętrzne i wewnętrzne. Będą to jednak 
reakcje sytuacyjne, doraźne, ale pozbawione wymiaru strategicznego. Nawet 
przynosząc dobre rezultaty, nieuchronnie prowadzą do uprzedmiotowienia 
firmy. Traci ona stopniowo podmiotowość i możliwość wyznaczania swojej 
rozwojowej trajektorii. Przypomina dryfujący żaglowiec, któremu nawet naj-
lepsze wiatry niewiele pomogą, bo nie wiadomo, gdzie ma płynąć.

Wyróżnikiem Firmy-Idei nie jest deklarowanie wartości, np. w formie ko-
deksu etycznego czy kodeksu dobrych praktyk. To może być ewentualnie 
pomocnym narzędziem. Sedno tkwi w tym, czy i jakie wartości są w firmie 
wytwarzane. Nie wystarczy powiedzieć, że chcemy bazować na zaufaniu, li-
czy się to, czy zaufanie jest systematycznie wytwarzane. Łatwo je podważyć, 
trudno je podtrzymywać. Ponadto generowanie zaufania musi zostać w firmie 
w specyficzny sposób skojarzone w wytwarzaniem innych wartości, wtedy 
i tylko wtedy się utrwala, staje się składową jej porządku aksjonormatywne-
go. Jeśli jest instrumentalizowane, rozumie się je sprawnościowo, płytko, staje 
się kruche i może służyć równie dobrze niszczeniu, a nie wytwarzaniu innych 
wartości. A wtedy zanika.



10 Jerzy Hausner

2. W kierunku relacyjnej gry rynkowej
Trzeba się poważniej niż dotąd zastanowić, działanie jakich czynników 

miałoby się przyczynić do przeobrażania gry transakcyjnej typowej dla go-
spodarki oportunistycznej w relacyjną grę rynkową. Widać już wyraźnie, 
że nie czyni tego koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej roz-
powszechnianie nie zapobiega w szerszej skali rynkowemu oportunizmowi. 
Problem jest coraz bardziej poważny o tyle, że w gospodarce cyfrowej nega-
tywne społeczne skutki rynkowego oportunizmu mogą być o wiele bardziej 
dotkliwe niż w gospodarce przemysłowej. Obecnie znacznie słabiej ujawnia 
się równoważąca siła rynku i konkurencji rynkowej. Dobitnie świadczą o tym 
przykłady globalnych wirtualnych platform usługowych. 

Schematyczne ujęcie procesu ich wyłaniania się przedstawiono poniżej.

Faza I. Rynek z klasycznymi relacjami producentów z konsumentami
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Faza III. Rynek zdominowany przez wirtualną platformę, po zablokowaniu relacji
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Rys. 1. Wyłanianie się globalnych wirtualnych platform usługowych
Źródło: W. Paprocki, Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods 
Market, „Journal of Management and Financial Sciences” 2017, Vol. XI, s. 34.

Monopolizacja gospodarki przenosi się ze sfery wytwarzania do sfery dys-
trybucji. Monopson dystrybucyjny jest większym zagrożeniem dla rynkowej 
konkurencji niż monopol wytwórczy. Jest tak m.in. dlatego, że regulacja go-
spodarcza, która jest w miarę skuteczna w przypadku własności materialnej, 
okazuje się jednak mało skuteczna w odniesieniu do własności intelektualnej. 
Dlatego o wiele szybciej formują się globalne wirtualne platformy usługowe, 
niż kiedyś formowały się globalne korporacje wytwórcze. Kapitalizacja tych 
pierwszych rośnie błyskawicznie, co pozwala im na szybkie przejmowanie 
mniejszych firm technologicznych i wytwórczych oraz blokowanie dostępu 
do rynku swym konkurentom. 
Tab. 1. Kapitalizacja wybranych korporacji (w mln USD)

3/31/2005 3/31/2015

Amazon $13 362 $207 275

Apple $30 580 $752 160

Google $64 180 $378 892

Uber N/A $41 000

AT&T $78 027 $175 108

Citigroup $244 346 $265 488

General Electric $388 007 $274 771

Kodak $6 067 $794

Źródło: M. Chertoff, J. Pflaging, The Three Ts of the Cyber Economy [w:] M. Rosenquist, 
Navigating the Digital Age: The Definitive Cybersecurity Guide for Directors and Officers, 
Caxton Business & Legal: Chicago IL 2015, s. 10. 
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Przyspieszona kapitalizacja globalnych wirtualnych platform usługowych 
wynika m.in. z tego, że skutecznie unikają one opodatkowania swojej działal-
ności; dowodząc, że nie oferują usług, a jedynie dostęp do usług oferowanych 
przez pierwotnych usługodawców. I władze skarbowe na ogół nie potrafią 
sobie z tym problemem poradzić. To wymagałoby międzynarodowego poro-
zumienia, którego póki co nie widać. Co nie znaczy, że poszczególne państwa 
nie mogą nic w tym zakresie zrobić. Pozytywnym przykładem jest Estonia, 
w której wypracowano poniższy schemat opodatkowania usługi przewozu 
osób oferowanej za pośrednictwem wirtualnej platformy.

Rys. 2. Model opodatkowania zastosowany przez władze podatkowe i celne w Es-
tonii 
Źródło: K. Palling Kalle, Ride-Sharing as the Ultimate Sustainable Alternative to a Traditio-
nal Economy, „Liberty.eu” 2016, No. 5, s. 31.

Wojciech Paprocki2 podkreśla, że firmy takie jak Amazon tym bardziej 
uzależniać będą obsługiwanych logistycznie przez siebie konsumentów, im 
skuteczniej potrafią eliminować ich relacje z dostawcami. Co de facto oznaczać 
będzie zanik podziału relacji gospodarczych na B2B i B2C. Większość relacji 
zachodzić będzie poprzez pośrednika typu Amazon. Korzystając z technolo-
gii cyfrowych, jest on w stanie rejestrować, przetwarzać i kreować nowe dane 
w ogromnej ilości, która w ogóle nie jest porównywalna z ilością gromadzoną 
do tej pory przez największe sieci handlu detalicznego korzystające z trady-
cyjnych technologii obsługi klienta. To tego rodzaju potężny i nieusuwalny 
pośrednik może w przyszłości kształtować strukturę produkcji i jej układ geo-

2  W. Paprocki, Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods Market, „Journal of Mana-
gement and Financial Sciences” 2017, Vol. XI, s. 34.
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graficzny. A ci, którzy nie podporządkują się jego dyktatowi, będą margina-
lizowani3.

Dlatego jestem przekonany, że koniecznym warunkiem powstrzymywa-
nia oportunizmu gospodarczego i ograniczania negatywnych konsekwencji 
transakcyjnej gry rynkowej są Firmy-Idee, które, aby móc się samodzielnie 
rozwijać i zyskiwać podmiotowość, muszą kształtować swoje partnerskie re-
lacyjne otoczenie. Nie mogą pozostawać wyizolowanymi wyspami, muszą 
współdziałać i z innymi organizacjami – nie tylko biznesowymi – formując ar-
chipelag. Muszą mieć pomysł na siebie, ale szanse jego realizacji odnajdywać 
w partnerskich relacjach z innymi organizacjami. Chodzi o takie relacje, które 
są wzajemnie zasilające i podtrzymywalne – kształtują gospodarczą i rozwo-
jową okrężność. 

Tak formowane archipelagi są współcześnie niezbędne, aby zapobiegać 
monopolizacji rynku i generować alternatywne do transakcyjnej – relacyjne 
pole grawitacyjne gry rynkowej. Wspomaganie edukacyjne i regulacyjne jest 
tu niezbędne, ale konieczne jest w szczególności inne od oportunistycznego 
nastawienie firm. Bez Firm-Idei to się nie stanie. Rezygnują one z oportuni-
stycznego postępowania, bo uznają, że to się nie opłaca, że mogą i potrafią 
działać inaczej, że nie wolno nadużywać zaufania, lecz przeciwnie należy je 
umacniać, bo to przyniesie więcej korzyści, że rozwijać należy proces wytwór-
czy, a nie tylko podtrzymywać sprzedaż określonych produktów czy usług. 

3. Marketing jako narzędzie oportunistycznej gry rynkowej 
Marketing jest w praktyce sposobem „uwodzenia” klientów, a uwodzenie 

jest przeciwieństwem rzetelnego komunikowania się. Chodzi w tym przypad-
ku o formę autokreacji, która jest tym łatwiejsza, im mniej jesteśmy integralni, 
im mnie jesteśmy sobą w sensie stałości, i mniej się zapoznajemy i chcemy 
samopoznawać4. 

Nowoczesny marketing jest jednym z przejawów tego, co zaczęto już nazy-
wać post-truth society, a co sobie tłumaczę jako „społeczeństwo blagi”. Podjęcie 
tego wątku nie ma sugerować, że jestem zwolennikiem istnienia „absolutnej 
prawdy”, to w przypadku społecznego wymiaru ludzkiego życia jest wyklu-
czone. Jednakże między wielością punktów widzenia i dążeniem przez dys-
kurs do obiektywizacji wiedzy a sytuacją, kiedy każdy pogląd może zostać 
przyjęty jako zobiektywizowany, istnieje fundamentalna różnica. 

3 Tamże, s. 12.
4 P. Czapliński, Poruszona mapa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, s. 334–335.
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Działania komunikacyjne w „społeczeństwie blagi” nie mają opisywać 
rzeczywistości ani nawet jej przesłaniać. Są świadomie ukierunkowane na jej 
kreowanie: na formowanie rzeczywistej nierzeczywistości. Komunikacyjnie 
kreowana – za pomocą narzędzi wirtualnych – rzeczywistość staje się dla wie-
lu osób realnym światem, który emocjonalnie przeżywają. Chodzi o to, aby 
skutecznie wygasić, a przynajmniej osłabić rozum i logiczne rozumowanie, 
a jak najmocniej rozbudzić emocje. Takie, które wywołują pożądanie doznań 
związanych z konsumpcją. Umasowienie produkcji wymagało umasowienia 
konsumpcji. Wspomaga to umasowienie komunikacji. Marketing staje się 
wówczas najbardziej rozpowszechnioną formą masowej komunikacji – jest 
wszechobecny. Prowadzi jednak nie do wspólnotowości, a do indywidualiza-
cji. Dzięki marketingowi społeczeństwa są masowo indywidualizowane. Spo-
łeczny wymiar konsumpcji słabnie. Pozostaje w formie indywidualnej przy-
należności zbiorowości użytkowników danej marki, produktów i usług pod 
nią oferowanych. A to ułatwia nakręcanie przymusu konsumpcji. Pomaga 
temu włączenie poprzez marketing emocji i przekonań, co niektórzy określają 
mianem „kapitalizmu afektywnego”. Rolę nowoczesnego marketingu afek-
tywnego dobrze odzwierciedla często przytaczane powiedzenie, iż stał się on 
sposobem skracania drogi produktu na śmietnik. 

W takim modelu komunikacji nawet fałszywa informacja zostanie przyję-
ta za prawdę, byle pasowała do nastroju i emocjonalnego klimatu klientów. 
W dalszej konsekwencji zasadniczo zmienia się umocowanie i ukierunkowa-
nie polityki: zamiast polityki opartej o dowody (evidence-based policy) mamy 
dowody „fabrykowane” na użytek polityki (policy-based evidence). Co systemo-
wo osłabia odpowiedzialność i współodpowiedzialność.

Reguły komunikowania i dowodzenia nie mogą być sztywne, bo życie nie 
stoi w miejscu. Nie mogą być jednak całkowicie dowolne i arbitralne, bo spo-
łeczeństwo rozpada się, staje się łatwo manipulowalną zbiorowością. Konklu-
zywny dialog wymaga różnych punktów widzenia i ścierania się racji oraz ar-
gumentów. Nie może to jednak oznaczać, że każdej opinii przyznaje się równą 
wagę. To prowadzi do zaniku odpowiedzialności. Jeśli można uznać wszyst-
ko, to w końcu nic nie ma trwałego znaczenia. Nie idzie o to, aby z dyskur-
su publicznego usunąć określone poglądy. Tego zresztą w demokratycznych 
reżimach nie da się zrobić. Ale otwarty dyskurs musi być także krytyczny, to 
znaczy służyć ujawnianiu społecznych konsekwencji określonych stanowisk 
i ich dyskredytacji. Dyskurs zapobiega ideologicznej hegemonii tylko wtedy, 
kiedy będąc otwarty i krytyczny zarazem, staje się społecznym mechanizmem 
generowania sensu. 
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Naiwnością grzeszy przekonanie, podtrzymywane na przykład przez 
Marka Staniszewskiego, że gospodarka cyfrowa i nowe media zapewniają au-
tomatycznie konsumentom autonomię i niezależność względem wytwórców 
i dostawców, a tym samym konsumpcja jest podbudowana refleksyjnością 
i bardziej dojrzała5.

4. Zarządzanie aktywami niematerialnymi 
We współczesnych firmach fundamentalne znaczenie ma powiązanie ak-

tywów materialnych (tangible) i niematerialnych (intangible), bowiem przed-
siębiorstwa w coraz większym stopniu bazują na tych drugich. Dobrze obra-
zuje to poniższy wykres.

Rys. 3. Wartość rynkowa firm działających na terenie Stanów Zjednoczonych (S&P 500)
Źródło: Ocean Tomo, http://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-
2015-intangible-asset-market-value/ (03.05.2015).

Stąd wynika ważność zarządzania aktywami niematerialnymi. Kwestia ta 
w firmach oportunistycznych jest sprowadzania do pozyskiwania i ochrony 
własności intelektualnej. Ich podejście jest ochronne i wykluczające, w ten 
sposób rywalizują i uzależniają swoich konkurentów. Jest to jednak postę-
powanie – jak wskazuje doświadczenie – coraz bardziej kosztowne i coraz 
mniej skuteczne.

5  M. Staniszewski, Inteligentna konsumpcja i rola marek w obliczu ekonomii w sam raz, http://odpowiedzial-
nybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/inteligentna-konsumpcja-i-rola-marek-w-obliczu-ekonomii-w-sam-
raz/ (26.08.2014).

1975 1985 1995 2005 2015
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 700%

3 200%

8 600%
8 000%

8 700%

8 300%

8 600%

3 200%
2 000%

1 300%

Zasoby niematerialne Zasoby materialne



16 Jerzy Hausner

Bartłomiej Biga uzasadnia tę tezę, wysuwając i dokumentując analitycznie 
następujące argumenty:

 � wysoki koszt uzyskania i utrzymania patentu,
 �  rocznie na świecie przyznaje się ponad milion patentów (powódź pa-

tentowa),
 � tylko 5% patentów generuje przychody z opłat licencyjnych,
 �  procesy sądowe są w tym obszarze bardzo kosztowne i nieprzewidy-

walne,
 � 19% pozwów patentowych pochodzi od „trolli patentowych”,
 � rzeczywisty czas życia patentów jest krótki,
 � zawrotne tempo wyścigów patentowych,
 �  ograniczanie możliwości wykorzystania alternatywnych modeli bizne-

sowych6.

Rys. 4. Liczba patentów przyznawanych rocznie na świecie
Źródło: WIPO Statistics Database, http://www.wipo.int/ipstats/en/.

6  B. Biga, Zarządzanie własnością intelektualną i innymi zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwach, referat 
wygłoszony 12 października 2016 na seminarium „Dobre Rządzenie”, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, mimeo, 2016.
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Rys. 5. Procent patentów utrzymywanych w kolejnych latach
Źródło: IP5Statistics Report 2011 Edition, http://www.fiveipoffices.org/statistics/sta-
tisticsreports/statisticsreport2011edition/ip5statistical.pdf.

Firma-Idea z racji, że rozwija się dzięki wchodzeniu w partnerskie relacje, 
musi wykazywać się innym podejściem – otwartym i włączającym. Bartło-
miej Biga zaproponował, aby takie podejście określić jako „ukierunkowaną 
dyfuzję”. Oznacza ono, że firma nie koncentruje się na ochronie swych akty-
wów niematerialnych, ale na ich promowaniu i warunkowym udostępnianiu, 
szczególnie zaś na ich współwytwarzaniu ze swoimi partnerami. I takie po-
dejście do wykorzystywania aktywów niematerialnych jest przejawem myśle-
nia długofalowego i strategicznego, umożliwia kierunkowanie rozwoju firmy. 

Biga przedstawia i rozwija następujące argumenty na rzecz proponowane-
go przez siebie podejścia:

 � redukcja kosztów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem patentów,
 � większa możliwość kontrolowania rozpowszechniania informacji,
 � większe korzyści wynikające z przywileju posiadacza pierwszej kopii,
 � wpływ na tworzenie standardów i kierunek rozwoju danego sektora,
 � większy rynek do sprzedawania dóbr i usług komplementarnych,
 � łatwiejsze nawiązywanie trwałej współpracy,
 �  możliwość ograniczania powodzi patentowej przez publikacje defen-
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 �  większe możliwości uzyskiwania innych korzyści z działalności twór-
czej7.

To zasadniczo zmienia podejście do rynkowej konkurencji i uzyskiwania 
konkurencyjnej przewagi. Izolacja przestaje być normą, staje się nią współpra-
ca, która nie wyklucza rywalizacji. Pozycja rynkowa firmy zależy wówczas bar-
dziej od zdolności od współwytwarzania i współdzielenia niż od ochrony i wy-
kluczenia konkurentów. Firmy oportunistyczne starają się przerzucić ryzyko na 
innych, firmy relacyjne starają się je rozsądnie dzielić z innymi. To w przypadku 
innowacyjności związanej z aktywami niematerialnym ma szczególne uzasad-
nienie, ponieważ – jak wyżej powiedziane – ochrona własności intelektualnej 
jest relatywnie mało skuteczna i bardzo kosztowna. Składową pola grawitacyj-
nego oportunistycznej gry rynkowej jest działalność trolli patentowych. 

Przy okazji warto podkreślić, że zmiana podejścia do kwestii zarządza-
nia aktywami niematerialnymi byłaby bardziej uzasadniona, gdyby zasoby 
niematerialne przedsiębiorstwa były prawidłowo ujęte w księgach rachun-
kowych. A dzisiaj są one głównie zasobami pozabilansowymi. Ta systemo-
wa słabość rachunkowo-analityczna utrudnia przechodzenie firm z modelu 
oportunistycznego do relacyjnego. 

Warto dostrzec, że aktywa niematerialne różnią się od aktywów material-
nych również tym, że w ich przypadku rynkowa gra nie prowadzi do wy-
twarzania spekulacyjnych baniek. Ich akumulacja przebiega bowiem w inny 
sposób: stają się aktywami, kiedy się ich twórczo używa. Nie można ich gro-
madzić na zapas. Są specyficzne, to znaczy przydatne konkretnie, a nie ogól-
nie. Działają w określonym kontekście. 

Harrysson i inni8 przedstawiają trzy stadia ewolucji wykorzystywania me-
diów społecznych przez nowoczesne firmy. W pierwszym są one wykorzysty-
wane jako narzędzie marketingowego oddziaływania na klientów. W drugim 
służą także rozwijaniu współpracy między pracownikami i wewnątrzfirmo-
wemu zarządzaniu wiedzą. W trzecim – najbardziej zaawansowanym – me-
dia społecznościowe są wykorzystywane ponadto jako narzędzie formowania 
strategii firmy. Dzięki nim zacierają się granice między firmą oraz jej dostaw-
cami i klientami. Cytowani autorzy opisują to zjawisko jako demokratyza-
cję formowania strategii firmy. Ale w istocie chodzi o coś znacznie więcej, 
a mianowicie o takie zorganizowanie procesu wytwórczego firmy, w którym 

7  B. Biga, Zarządzanie własnością intelektualną ..., op. cit.
8  M. Harrysson, D. Schoder, A. Tavakoli, The Evolution of Social Technologies, “McKinsey Quaterly” 2016, 

No. 3, s. 8–12.
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dostawcy i odbiorcy (szerzej: różni interesariusze) mogą stać się świadomymi 
współwytwórcami. To już nie jest tylko inne podeście do formowania strate-
gii, ale po prostu inna w sensie generatywnym strategia. Świadcząca o tym, 
że interesariusze firmy są partnerami, a firma swój proces wytwórczy osadza 
na takim partnerstwie. Nie powinniśmy wtedy mówić o inne strategii komu-
nikacyjnej firmy, ale o innej – alternatywnej wobec oportunistycznej – filozo-
fii prowadzenia biznesu. Jeśli mówimy, że marka jest zobowiązaniem, to ma 
to sens tylko wtedy, kiedy marka oznacza trwałą i symetryczną relację mię-
dzy firmą i jej klientami. Jest symbolem wejścia w relację współwytwarzania 
i współodpowiedzialności, współkreowania i współdzielenia. 

Firmy coraz powszechniej wykorzystują technologie informatyczne. To, że 
z nich korzystają, niczego nie mówi o naturze danej firmy. Dopiero rozpo-
znanie tego, jak z nich korzystają i jak dzięki temu kształtują swoje relacje 
wewnętrzne i zewnętrzne, pozwala je bliżej scharakteryzować. Firmy oportu-
nistyczne sięgają po technologie cyfrowe i big data, aby przechwytywać i mo-
netyzować informacje wytwarzane przez innych. Stają się sprytnymi pośred-
nikami, którzy uzyskują korzyść – rentę pośrednictwa.

Jednym z pojęć, która stało się kluczowe (modne) dla specjalistów od zarzą-
dzania i menedżerów, jest agility (zręczność, zwinność, sprawność). To pojęcie 
ma wyjaśnić podstawę sukcesów nowoczesnych przedsiębiorstw, szczegól-
nie z obszaru gospodarki cyfrowej, ale odnoszone jest także np. do przed-
siębiorstw usług publicznych (utilities)9. Agility, zdaniem orędowników tego 
podejścia, charakteryzuje organizacje, którą są szybkie i stabilne zarazem. 
Dzięki temu są innowacyjne i uczące się, zachowują balans między szybkim 
i zdyscyplinowanym operacyjnie działaniem oraz zdolnością przestawienia 
się. Ich postępowanie bazuje na trzech filarach: innowacjach wprowadzanych 
odgórnie, przejmowaniu zewnętrznych pomysłów oraz dzieleniu się wie-
dzą10. Dla zwolenników tego podejścia takie organizacje są hybrydalne, łączą 
w sobie cechy start-upów i hierarchicznie ustrukturyzowanych firm. 

Mnie się natomiast wydaje, że mamy w tym przypadku do czynienia z inną 
formą firmy oportunistycznej, tyle że dostosowaną do warunków gospodarki 
cyfrowej. Mówi się tu często o nowych, świeżych ideach, ale w istocie idzie 
tylko o jak najskuteczniejsze operacyjne eksploatowanie nadarzających się 
okazji. Idee to w praktyce cudze pomysły biznesowe, które warto u siebie za-

9  S. Heiligtag, D. Luczak, E. Windhagen, Agility lessons from utilities, “McKinsey Quarterly” 2016, No. 4,  
s. 37–43.

10 M. Bazigos, A. De Smet, Ch. Gagnon, Why agility pays, “McKinsey Quarterly” 2016, No. 4. s. 29–30.
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stosować. I jeśli takie firmy akcentują swoją otwartość, w tym działanie w try-
bie open-source, to przede wszystkim mając na względzie dostęp do cudzych 
pomysłów i swoją korzyść. Nie zależy im zatem na formowaniu trwałych, 
partnerskich relacji z innymi organizacjami. Tego unikają, bo mogłoby to je 
krępować. 

Coraz głośniej mówi się o technologii „łańcucha bloków” (blockchain, nazy-
waną też distributed ledger – rozproszona księga rachunkowa), która pozwala 
na wyeliminowanie tego pasożytniczego pośrednictwa. Dzięki niej partner-
stwo polega na takiej bezpośredniej wymianie informacji zasobów, w której 
korzyści są ważone i dzielone. Co ważne, ta technologia pozwala włączać do 
partnerskiej wymiany kolejne podmioty. Umożliwia zatem współwytwarza-
nie i współdzielenie wartości. 

Wydaje się, że ta technologia świetnie nadaje się do wdrożenia zapropono-
wanej przez Bigę koncepcji „ukierunkowanej dyfuzji”. Dzięki niej partnerzy 
mogą bezpiecznie wymieniać i rozwijać swoje aktywa niematerialne, godzi-
wie dzieląc się zyskami. 

Niewątpliwie ta technologia może stanowić rynkową przeciwwagę dla hi-
perwielkich platform usługowych, których gwałtowny wzrost może prowa-
dzić do zagrożenia ukształtowania się globalnych monopsonów, ograniczają-
cych rynkową konkurencję i innowacyjny dynamizm. Tym bardziej jest godna 
zainteresowania i upowszechnienia. Blockchain dawałby możliwość nie tylko 
przeciwstawienia się, ale także pozwoliłby na wielowymiarowe skalowanie 
działalności. Chodzi o to, aby wielka skala działalności wytwórczej czy dys-
trybucyjnej nie była dominującym źródłem siły rynkowej, aby zyskowność 
nie była pochodną skali operacyjnej działalności i kapitalizacji firmy. A w tym 
kierunku zmierzają aktualnie globalne procesy rynkowe11. 

Można sądzić, że stworzy też dobry fundament do zarządzania informacją 
i wiedzą w firmie, wzmacniając współdziałanie i spójność. Być może pozwoli 
przełamywać neurotyzm oportunistycznych organizacji, w których kreatyw-
ność jest psychicznie wymuszana i zorientowana na krótkookresowy wynik.

Nowoczesne technologie informatyczne, w tym platformy informatyczne, 
mogą być wykorzystywane zarówno przez firmy oportunistyczne, jak i rela-
cyjne. Lecz oczywiście służą wówczas podtrzymywaniu odmiennego modelu 
biznesowego. W jednym i drugim przypadku zastosowanie tych technologii 
wiąże się położeniem nacisku na aktywa niematerialne i zarządzanie nimi. 
Odmienność nie polega na tym, że biznes prowadzony jest on-line, ale na tym, 

11 K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Cologny/Geneva 2016, s. 13.
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jak i jakie relacje kształtowane są w konsekwencji wykorzystywania technolo-
gii informatycznych. I jeśli się na to spojrzy z tej strony, łatwiej dostrzec fun-
damentalną różnicę w podejściu firm oportunistycznych i relacyjnych. Jedne 
i drugie działają w środowisku narastającej niepewności związanej z gwałtow-
nym rozwojem gospodarki cyfrowej i nowymi technologiami oraz rosnącego 
ryzyka. Odpowiedzią firm oportunistycznych jest maksymalna zdolność do 
dostosowania i elastyczność. Ich menedżerowie zakładają, że skoro nie może-
my kształtować otoczenia, to musimy się do niego oportunistycznie dostoso-
wać, aby przetrwać. Natomiast menedżerowie firm relacyjnych swoją szansę 
lokują nie tyle w możliwości przewidzenia tego, co się stanie, ale w takim 
kształtowaniu swego różnorodnego i bliskiego otoczenia (środowiska), aby 
swoją wiedzę uzupełnić i poszerzyć o wiedzę swych partnerów i jednocze-
śnie wykreować wspólnie szerszą pulę możliwości dostosowania się. To nie 
tylko strategia ochronna, lecz także prorozwojowa. W firmach oportunistycz-
nych toczy się dialog na temat przyszłości, ale to jest dialog analityczny, dia-
log między swoimi o ocenę prawdopodobieństwa różnych scenariuszy. Firmy 
relacyjne prowadzą ten dialog ze swoimi partnerami, którzy mają różne per-
spektywy poznawcze i różne zasoby. W rezultacie jest to dialog strategiczny, 
który określa ścieżki samorozwoju w kontekście współrozwoju. Firmy opor-
tunistyczne generują swoją wiedzę głównie na podstawie danych płynących 
z rynku. Lecz te dane odzwierciedlają to, co się dzieje. Zatem ich działanie 
jest z natury reaktywne. Firmy relacyjne generują wiedzę poprzez dyskurs ze 
swoimi partnerami o tym, jak będą działać i współdziałać, czym się kierują 
i do czego zmierzają. W rezultacie mogą działać prospektywnie. Nie muszą 
podążać za rynkiem, starają się w jakimś obszarze go formować.

5. Finansowanie relacyjne
Jednym z kluczowych wymiarów i warunków formowania się pola gra-

witacyjnego relacyjnej gry rynkowej jest przejście od finansowania transak-
cyjnego do finansowania relacyjnego. Zjawisko to ciekawie opisuje Arnoud 
Boot. Podkreśla on, że w ostatnich dziesięcioleciach doświadczaliśmy w sys-
temie bankowym odwrotnego procesu. Działalność banków została wyraźnie 
ukierunkowana transakcyjnie. Między innymi za sprawą sekurytyzacji, która 
uczyniła aktywa przedmiotem sprzedaży. Aktywa stały się środkiem handlu, 
co wymagało usunięcia ich z bilansów banków. Ich dywersyfikacja i płyn-
ność zapewniały ich wysoką wymienność. Ale w konsekwencji banki stały się 
agresywnymi uczestnikami oportunistycznej gry rynkowej. Stawały się uni-
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wersalnymi instytucjami finansowymi i traciły charakter instytucji zaufania 
publicznego12. 

Zmianie podlegała także struktura własnościowa banków, stawała się ona 
mniej stabilna i trwała, bardzie płynna, przede wszystkim z powodu zwięk-
szenia roli akcjonariatu giełdowego. Upłynnianiu aktywności banków towa-
rzyszyło upłynnianie ich struktury własnościowej. Wszystko to służyło temu, 
aby intensyfikować zawieranie transakcji i obrót aktywami. W bankach zaczę-
li dominować „traderzy”, a prezesi wchodzili w rolę poganiaczy podległych 
im sprzedawców. 

Przy czym intensyfikację sprzedaży wspomagała intensywna informatyza-
cja procesów. Fintech stał się powszechnie stosowanym pojęciem opisującym 
i uzasadniającym to zjawisko. Tradycyjna bankowość inwestycyjna oparta na 
znajomości i partnerstwie z klientami została wyparta przez bankowość han-
dlową obsługującą masę anonimowych klientów, którym należało wcisnąć 
różne produkty, nawet w oczywisty sposób dla nich ryzykowne i niekorzyst-
ne. Oportunizm w bankach stał się naczelną zasadą. I okazał się niezwykle 
opłacalny. Tak długo, jak trwał boom. 

Oportunistyczna gra bankowa przynosiła znaczące profity, ale też wzmac-
niała wewnętrzną pozycję tych jednostek, które grały najskuteczniej. Szybko 
zyskiwały one status bankowych gwiazd i były wynagradzane jak gwiazdy 
show-biznesu czy najbardziej skomercjalizowanych dziedzin sportu. Powo-
dowało to jednak postępującą erozję wewnątrzbankowych relacji i procesów 
generujących tożsamość i wartość instytucjonalną. Sam bank stawał się polem 
oportunistycznej gry, w którym wzrastał indywidualizm, a zanikała wspól-
notowość.

Boot celnie podkreśla, że w tradycyjnej bankowości inwestycyjnej zabez-
pieczeniem przed marketingowym i oportunistycznym przechyłem była in-
frastruktura partnerstwa ze stałymi klientami, bowiem:

 �  partnerstwo oznaczało, że bankierzy swoje osobiste powodzenie wią-
zali z powodzeniem biznesu swoich klientów – mogli oczekiwać udzia-
łu w ich zyskach;

 �  takie partnerstwo oznaczało przy tym, że udział w kapitale kredytowa-
nych firm nie podlegał rynkowemu obrotowi13.

12  A.W.A. Boot, Understanding the Future of Banking Scale & scope economies, and fintech, http://www.arno-
udboot.nl/files/files/Boot%202016%20-%20Understanding%20the%20Future%20of%20Banking_%20
Scale%20and%20Scope%20Economies%20and%20Fintech.pdf (27.01 2016).

13 Tamże, s. 6
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Można kolokwialnie powiedzieć, że w tradycyjnej bankowości banki i ich 
klienci jechali na jednym wózku. Wycofanie się z partnerstwa nie zapewnia-
ło automatycznie zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wartość ekonomiczna 
generowana w następstwie długotrwałego partnerstwa zanikała w wyniku 
jego zerwania. Zastępowanie partnerskich relacji oportunistyczną grą mo-
gło przynosić w krótkim okresie wysokie zyski, ale za cenę wzrostu ryzyka 
i zagrożenia stabilności. A jednocześnie usuwane były wówczas mechanizmy 
kontroli i miarkowania ryzyka. Interesy jednostek zaczęły górować nad inte-
resem banku. 

Wszystko to dokonywało się pod hasłem: frontem do klienta (from product 
driven to client centered). Banki, komunikując umieszczenie klienta w centrum 
uwagi, czyniły to głównie z przyczyn marketingowych. Zaś ich model operacyj-
ny wspomagać miał sprzedaż produktów, najlepiej pakietową (bankassurance). 

Konsekwencją transakcyjnej orientacji wielkich wielofunkcyjnych banko-
wych kombinatów jest wygenerowanie ogromnego ryzyka systemowego.  
I – jak się okazało po 2008 roku – nie było przed nim istotnego instytucjonal-
nego zabezpieczenia i żadnej rynkowej przeciwwagi. Rodzi się zatem pytanie, 
czy banki jako uczestnicy i animatorzy oportunistycznej gry rynkowej utrzy-
mają niezbędne zaufanie klientów, czy przetrwają, czy nie zostaną w swej roli 
wyparte przez inne formy oszczędzania. Takim zagrożeniem dla nich mogą 
stać się jeszcze bardziej agresywne transakcyjnie podmioty – finansowe su-
permarkety działające jako wirtualne platformy.

6. Gospodarowanie okrężne (circular economy)
Firma potrzebuje swojej idei, nie tylko po to, aby efektywniej wykorzystywać 

swoje zasoby, ale przede wszystkim, aby móc rozpoznawać nowe możliwości 
ich pozyskiwania i wytwarzania. A to wymaga wyjścia poza dotychczasowe 
schematy, przyjmowania innej perspektywy poznawczej. To daje jej podmio-
towość rozwojową. Oznacza to wchodzenie w relacje z innymi podmiotami, 
które wychodzą poza ramy transakcji, są partnerskie i generują okrężne współ-
działanie i gospodarowanie. 

Znaczenie gospodarowania okrężnego do rozwoju gospodarki krajowej 
zostało dostrzeżone m.in. w Holandii. W 2016 roku rząd holenderski przyjął 
długofalowy program A Circular Economy in the Netherlands by 2050. Govern-
ment-wide Programme for a Circular Economy. Ten program daleko wybiega poza 
obszar gospodarki surowcowej i recyklingu surowców. Odnosi się wprost do 
wielu zaawansowanych technologicznie sektorów, takich jak: przemysł che-
miczny, logistyka, przemysły kreatywne.
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Określono w nim 5 następujących pól interwencji państwa mających sprzy-
jać przechodzeniu do gospodarowania okrężnego: 

1. Legislacja i regulacja (fostering legislation and regulations).
2. Inteligentne bodźce rynkowe (intelligent market incentives).
3. Finansowanie (financing).
4. Wiedza i innowacyjność (knowledge and innovation).
5. Międzynarodowa współpraca (international cooperation). 
Rząd holenderski wyraźnie określa swą rolę jako facylitatora, a nie organi-

zatora gospodarowania okrężnego. Rozumie, że niewiele da w tym przypadku 
odgórne wymuszanie. Przyjmie się ono tylko wówczas, gdy będzie opłacal-
ne, jeśli prywatne podmioty gospodarcze same będą formować w taki sposób 
swoje relacje, w przekonaniu, że przyniesie im to długofalowe korzyści. Jedno-
cześnie firmy uświadamiają sobie, że dominujące dotąd gospodarowanie line-
arne rodzi wiele niekorzystnych efektów, które – kumulując się – osłabiają po-
tencjał gospodarczy i uderzają w podtrzymywalność ich biznesu. Dostrzegają, 
że w kumulatywnym, okrężnym procesie, efekty pozornie zewnętrzne takimi 
w istocie nie są: nie rozpływają się w nieokreślonej przestrzeni, lecz wywołują 
fale, które stopniowo podmywają ich teren. To, że te efekty nie są uwzględnio-
ne w rachunkach i bilansach firm, które je wytwarzają, nie znaczy, że zanikają, 
przestają oddziaływać. Jednakże ich oddziaływanie jest często bardzo długo 
nierozpoznawalne, a przez to tolerowane. Lecz z czasem może wywołać po-
ważne konsekwencje, przynoszące ogromne straty bilansowe. 

Autorzy omawianego programu podkreślają, że gospodarowanie okrężne 
znacznie szybciej rozwija się w skali lokalnej, gdyż negatywne skutki gospo-
darowania linearnego są tu bardziej widoczne i odczuwalne. Zachęcają do 
formowania miejskich (lokalnych) porozumień, włączających różnego rodza-
ju podmioty, w tym instytucje naukowe i edukacyjne. Przekonują, że uczestni-
cy takich lokalnych sieci gospodarowania okrężnego powinni móc korzystać 
z preferencji podatkowych, zwłaszcza w przypadku podejmowania wspól-
nych inwestycji. Sieci gospodarowania okrężnego służą bowiem nie tylko wy-
korzystywaniu, lecz także równocześnie pomnażaniu zasobów lokalnych. 

Lokalne zakorzenienie gospodarowania okrężnego może okazać się jego 
wielką zaletą w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy. Zapewne uda się dzię-
ki temu nie tylko chronić znaczącą pulę miejsc pracy, zagrożonych przez skut-
ki technologii rozwijanych w ramach tzw. Czwartej Rewolucji Przemysłowej, 
lecz także tworzyć nowe trwałe miejsca pracy w podmiotach angażujących 
się w lokalne sieci gospodarowania okrężnego. Między innymi mogą być one 
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tworzone w następstwie działania lokalnych „banków wiedzy” (knowledge 
banks), instytucji badawczych i edukacyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, 
zainteresowanych promowaniem gospodarki cyrkularnej.

Kluczowe znaczenie dla przyszłości świata ma to, na ile technologiczne 
osiągnięcia Czwartej Rewolucji Przemysłowej, takie jak zaawansowane roboty 
czy nowe materiały, zostaną zdominowane przez firmy funkcjonujące w mo-
delu gospodarowanie linearnego, a na ile włączone zostaną do rozwijania go-
spodarowania okrężnego14. 

Warunkiem powodzenia omawianego programu rządowego jest m.in. 
uruchomienie niezbędnego finansowania. Musi być ono dostosowane do spe-
cyfiki gospodarowania okrężnego, które charakteryzuje inny profil ryzyka, 
inny okres amortyzacji i inny bilans kosztów oraz korzyści niż w przypad-
ku gospodarowania linearnego. Generalnie innowacje cyrkularne wymagają 
wyższego kapitału15. 

Znamienne, że w naszym kraju nowy rządowy dokument Koncepcja poli-
tyki surowcowej państwa opracowany przez zespół kierowany przez Głównego 
Geologa Kraju, Pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, 
kompletnie pomija rolę rynku.

Gospodarowanie okrężne nie może być narzucone. Wyłania się w rezulta-
cie stopniowej zmiany relacji między różnego rodzaju organizacjami. Popatrz-
my schematycznie na dwa przykłady okrężności rozwojowej ważne w szcze-
gólności dla mojego miasta – Krakowa, którego potencjał rozwojowy stanowi 
przede wszystkim nauka i szkolnictwo wyższe oraz kultura.

Pierwszy z interesujących mnie procesów okrężnych (rozwojowych) moż-
na przedstawić następująco:

Rozbudowana struktura uniwersytecka – duża liczba studentów – loka-
lizacja off shore business centres. To już istniejące ogniwa, ale ciągle daleko do 
okrężności. Przeciwnie, w obecnym układzie dokonuje się głównie eksplo-
atacja istniejących zasobów, przy niewielkim stopniu ich pomnażania i jako-
ściowego przekształcania. Aby to było możliwe, potrzebne są kolejne ogni-
wa: korporacyjne ośrodki badawcze – ich współdziałanie z uniwersytetami 
w zakresie badań i rozwoju – wspólne generowanie wiedzy – wyższy poziom 
kształcenia studentów – wyższa jakość absolwentów – wyższa jakość różnych 
procesów wytwórczych. Taki cyrkularny proces promieniująco prowadzi do 
systematycznego podnoszenia potencjału rozwojowego miasta.

14 K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Cologny/Geneva 2016, s. 17–18.
15 Tamże, s. 31.
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I drugi interesujący mnie obszar: kultura. Tu punktem wyjścia jest dzie-
dzictwo kulturowe rozumiane jako składowa potencjału rozwojowego miasta. 
Proces okrężny biegnie w tym przypadku tak:

Dziedzictwo kulturowe – wysoki poziom kapitału kulturowego – aktyw-
ność kulturalna mieszkańców – kreatywność mieszkańców – duża intensyw-
ność aktywności biznesowej w sektorze przemysłów kreatywnych. I tu nie-
stety okrężność napotyka na wąskie gardło. Dalszy ciąg występuje, ale jest 
za słaby, aby pomnażać i podnosić jakość zasobów. Wzmocnienia wymaga: 
edukacja kulturalna – edukacja artystyczna – twórczość. I gdyby te ogniwa 
wzmocnić, to cały proces prowadziłby do twórczego rozwijania i interpreta-
cji dziedzictwa oraz systematycznego podnoszenia kapitału kulturowego, co 
oznaczałoby podnoszenie potencjału rozwojowego miasta.

Łatwo dostrzec, że w przypadku pierwszego z opisanych procesów jego 
kształtowanie się i intensyfikacja zależą przede wszystkim od postępowania 
korporacji międzynarodowych, które lokalizują w mieście swoją działalność 
w poszukiwaniu zasobów wykwalifikowanej i taniej pracy. Kluczowe jest py-
tanie o to, co mogłoby je skłonić i umożliwić im formowanie partnerskich 
relacji z uniwersytetami. To oczywiście w dużym stopniu zależy od gotowości 
i zdolności uniwersytetów do takiej obustronnie korzystnej współpracy. Rola 
struktur władzy publicznej jest tu ważna, ale wspomagająca. Określoną rolę 
mogą odegrać media, a także system edukacji, kształtujący aspiracje przy-
szłych studentów. 

Widać zatem, że rozważany proces rozwojowy zachodzi tylko wtedy, gdy 
uformują się pobudzające go relacje między różnymi aktorami. Dzieje się tak 
a nie inaczej nie dlatego, że określeni aktorzy w ogóle są obecni, ale dlatego, że 
wchodzą w określone relacje, tworzą odpowiednie powiązania. Istota okręż-
ności tkwi w społecznym mechanizmie komunikowania się i współdziałania, 
a nie w pojedynczych działaniach i interakcjach. Rozwojowa reakcja zacho-
dzi, gdy konkretni aktorzy świadomie, chcąc osiągać swoje długofalowe cele, 
wchodzą w relacje z innego rodzaju aktorami. Aktorzy-cząstki i sprzyjające 
środowisko to warunki początkowe, ale reakcja nie wystąpi, jeśli nie zostaną 
nawiązane określone wielostronne więzi.

W przypadku drugiego z rozważanych procesów sytuacja jest trochę inna. 
Tu znacznie więcej zależy od postępowania struktur władzy publicznej, a kon-
kretnie od miejskiej polityki kulturalnej. 

Przejawem myślenia o kształtowaniu gospodarki okrężnej jest orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego RFN o zasadności ubiegania się operatorów 
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elektrowni jądrowych o odszkodowanie z tytułu wprowadzenia ustawowego 
terminu zakończenia działalności tych elektrowni w Niemczech. Niemiecki 
TK orzekł, że wprowadzenie takiej ustawy nie narusza federalnej konstytucji, 
ale ochrona własności wymaga, aby ustawodawca oraz władze wykonawcze 
w takiej sytuacji zapewniły odpowiednie odszkodowanie inwestorom. A jed-
nocześnie inwestorzy i rząd federalny są na drodze do uzyskania porozumie-
nia, iż inwestorzy wpłacą do budżetu Niemiec łącznie 23 mld EUR, a wła-
dze publiczne w Niemczech przejmą po wsze czasy obowiązek organizacji 
składowania odpadów radioaktywnych i ponoszenia kosztów związanych 
z tym składowaniem.

Mamy tu do czynienia z celowym działaniem władzy sądowniczej zapo-
biegającym wystąpieniu społecznie katastrofalnych efektów zewnętrznych, 
przy jednoczesnym współdziałaniu przedsiębiorców i władzy publicznej, 
mającym na celu neutralizowanie tych efektów. To przykład tego, że aby go-
spodarka cyrkularna mogła się rozwinąć, wymaga ustanowienia i przestrze-
gania odpowiednich reguł z jednej strony oraz partnerskiego współdziałania 
– z drugiej.

7. O sensie otwierania oczu
Nie poszukuję i nie tworzę idealnych konstruktów czy pojęć. Staram się 

rozpoznać dynamikę zjawisk społecznych. Zastanowić się, co w danej spo-
łecznej sytuacji jest możliwe (choć niekonieczne) i społecznie pożądane, w tym 
sensie, że prowadzi do rozwojowej zmiany, stwarza jednostkom i wspólnotom 
nowe możliwości upodmiotawiania się. To jest myślenie/działanie norma-
tywne, ale nie konstruktywistyczne. Nie narzucam rzeczywistości schematu. 
Przeciwnie, staram się ją uwolnić od schematów i pokazać inne ścieżki od 
tych znanych. Oferuję perspektywę poznawczą – koncept, a nie formułę po-
stępowania. Unikam schematu przyczynowo-skutkowego, który wiedzie do 
deterministycznej linearności. 

Określona, alternatywna perspektywa poznawcza nie musi pociągać ko-
nieczność formowania nowych pojęć, języka poznania, choć oczywiście może 
to być uzasadnione. Ważniejsze wydaje mi się jednak nadawanie pojęciom już 
przyjętym i używanym w społecznym dyskursie innej, nowej interpretacji. Dzię-
ki czemu użytkownicy tych pojęć mogą inaczej spojrzeć na otaczający ich świat 
i siebie. Co może prowadzić ich do zmiany lub zmodyfikowania postępowania.

Dla mnie rzeczywistość społeczna jest kompleksowa, a nie systemowa, mo-
dularna i meandryczna. Nie da się programować jej rozwoju, nie można go 
modelować, choć można modulować, czyli pobudzać określone współzależ-
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ności, przeciwstawiając je innym. I w ten sposób kształtować przestrzeń (pole) 
społecznej aktywności. 

Meandryczna natura świata społecznego oznacza, że występują w nim róż-
ne formy kumulatywnej okrężności. Nikt nie jest w stanie ich wszystkich roz-
poznać i zinterpretować. Tym bardziej, że świat społeczny, jak i Wszechświat, 
nieustannie się powiększa. Nie możemy tego zatrzymać, a jeśli się próbuje, to 
z czasem doprowadza się do społecznego wybuchu i rozpadu monosystemu, 
który narzuca się światu społecznemu. 

Sensowniej zatem jest starać się zrozumieć cyrkularność świata społecz-
nego i dostrzec te jej przejawy i formy, które sprzyjają podtrzymywalności 
rozwoju. Nie wykonujemy wówczas pracy Boga, nie stajemy się demiurgami. 
Oferując określoną perspektywę poznawczą, aktywizujemy jednak takie dzia-
łanie, które, choć możliwe, było niedostępne lub dostępne w niewystarczającej 
skali. Stajemy się katalizatorem, a może lepiej powiedzieć „wspomagaczem” 
rozwoju, który tak czy owak nie będzie przebiegał według naszych życzeń 
czy najlepszych wyobrażeń. Ale ma to głęboki sens, jeśli tylko w jakiejś mierze 
przyczyniamy się do pobudzania okrężności rozwojowej, która neutralizuje 
procesy kumulatywnej okrężności niszczącej.

W najnowszym raporcie World Economic Forum na temat globalnych ry-
zyk wskazuje się 5 takich ryzyk:

 � pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia:
1. Ekstremalne wydarzenia pogodowe (extreme weather events).
2. Wymuszone migracje wielkiej skali (large-scale involuntary migration).
3. Wielkie katastrofy naturalne (major natural disasters).
4. Ataki terrorystyczne wielkiej skali (large-scale terrorist attacks).
5.  Masowe incydenty oszustw i kradzieży danych (massive incident of 

data fraud/theft).
 � pod względem skali konsekwencji (in terms of impact):

1. Broń masowego rażenia (weapons of mass destruction).
2. Ekstremalne wydarzenia pogodowe (extreme weather events).
3. Kryzysy wodne (water crises).
4. Wielkie katastrofy naturalne (major natural disasters).
5.  Niepowodzenie działań w zakresie zapobiegania zmianom klimatu 

oraz w zakresie migracji i adaptacji (failure of climate-change, migration 
and adaptation)16.

16  The Global Risks Report 2017, 12th edition, World Economic Forum, https://www.weforum.org/re-
ports/the-global-risks-report-2017 (11.01.2017).
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Łatwo zauważyć, że większość z tych ryzyk narastała w bardzo długich 
i złożonych, wielowymiarowych procesach okrężnych. I z pewnością nie jest 
możliwe usuwanie tych ryzyk za pomocą prostych posunięć i środków. Mogą 
być neutralizowane i to tylko poprzez wywoływanie przeciwważnej złożonej 
okrężności. W przeciwnym razie pozostaje jedynie osłabianie efektów wystę-
powania tych ryzyk. 

Autorzy omawianego raportu trafnie podkreślają, że wiele z powszech-
nie dostrzeganych ekonomicznych, społecznych i politycznych ryzyk wynika 
z funkcjonowania rynkowego kapitalizmu. Dlatego wprost postulują refor-
mowanie go17. Jednym negatywnych przejawów współczesnego rynkowego 
kapitalizmu jest „gospodarka krótkookresowych kontraktów pracowniczych” 
(gig economy), która pozbawia pracowników społecznego zabezpieczenia 
i przyczynia się do pogłębienia nierówności społecznych18. Dlatego postulują 
większą dbałość o solidarność i kształtowanie długofalowego myślenia o ryn-
ku. Co wiąże się między innymi z tym, aby dostrzegać w technologiach IV 
rewolucji przemysłowej nie tylko możliwości, lecz także zagrożenia19. 

We współczesnym świecie nie ma ucieczki od współzależności. Sedno 
w tym, aby zastępować takie formy współzależności, które generują niesta-
bilność, takimi, które ją redukują. Oportunizm prowadzi do współzależności 
niestabilnej, gra relacyjna sprzyja stabilności.

Podsumowanie 
Wartości od kilku dekad stały się przedmiotem refleksji, zwłaszcza spe-

cjalistów od zarządzania. Zarządzanie przez wartości (values-driven organisa-
tions) stało się modną i wpływową koncepcją. Dla mnie jest kompletnie ja-
łowa. I nie zaskakuje mnie, że przynosi więcej rozczarowania niż pożytku. 
Kiedy menedżerowie lub doradzający im mówią o wartościach, to używają 
takich określeń, jak wprowadzanie, wdrażanie lub nawet stosowanie. W ich 
przekonaniu wartości są ustanawiane. Główna myśl to kompleksowe wpro-
wadzanie w firmach systemu wartości20. To efekt kompletnego niezrozumie-
nia tego, że wartości są, bo są wytwarzane i że proces wytwarzania wartości 
ma i musi mieć społeczną naturę. Można go kształtować, ale nie programo-
wać i wdrażać, że rozwija się tylko w określonej przestrzeni społecznej, takiej, 

17 Tamże, s. 6.
18 Tamże, s. 7.
19 Tamże, s. 11.
20  A. Strafiej-Bartosik, M. Makowska, J. Cichowicz, A. Madej, M. Skup, A. Żurek, Okrągły stół: wartości 

w zwierciadle prawdy, „Think Tank” 2013, nr 18.
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która staje się wspólna i wspólnotowa, że wynika z wielu różnych relacji, że 
jest wypadkową i ma meandryczną naturę, że jest kontyngentny, to znaczy 
możliwy, ale nie konieczny, że wynika nie tyle z samych poszczególnych dzia-
łań, ale społecznego nadawania im całościowego sensu. Dlatego w dyskursie 
o wartościach kluczowe znaczenie przypisuję gospodarowaniu, a nie zarzą-
dzaniu. A przyszłość gospodarki rynkowej wiążę w firmami relacyjnymi jako 
alternatywy dla dominujących obecnie firm oportunistycznych.

Firmy oportunistyczne ze względu na charakterystyczną dla nich elastycz-
ność są zdolne do szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się otocze-
nia, to niewątpliwie sprzyja efektywnemu użyciu dyspozycyjnych zasobów. 
Są sprawne w wykorzystywaniu nadarzających się okazji. Uwikłane w opor-
tunistyczną grę, tracą jednak zdolność samodzielnego przekształcania się 
i wyznaczania trajektorii swego rozwoju. Grają w to, co ich konkurenci: mogą 
być lepsze lub gorsze, ale nie potrafią być inne. Główną osią ich działania jest 
skala działalności, elastycznie dostosowywana do warunków rynkowych, po-
ruszają się w schemacie ekspansja i wzrost – redukcja i kurczenie się. 

Firmy oportunistyczne przypominają drapieżnika, który skutecznie potrafi 
walczyć o przetrwanie, nawet w niebezpiecznym środowisku. Jeśli jednak to 
środowisko ulega zasadniczej zmianie i wyczerpują się jego zasoby – ginie. 
Firma-drapieżnik nie martwi się o kształtowanie swego środowiska i wytwa-
rzanie zasobów – przechwytuje je lub zawłaszcza. Firmy relacyjne nie mogą 
tak działać. Przeciwnie, koncentrują się na wytwarzaniu i współwytwarzaniu 
zasobów. I dzięki temu mogą się przekształcać i rozwijać. Pod naporem dra-
pieżnych konkurentów firma relacyjna sama może nie przetrwać. Dlatego jej 
bezpieczeństwo zależy od siły jej partnerskich relacji. Stąd nieustannie musi 
takie relacje zawiązywać i je podtrzymywać. Firma-Idea jest tym dla siebie, 
kim jest dla innych. Odwrotnie niż firma oportunistyczna, która jest tym dla 
innych, kim jest dla siebie. Firmy oportunistyczne szukają okazji, firmy rela-
cyjne wykorzystują szanse. 

Dla Firmy-Idei zasadnicze znaczenie ma świadome i zorganizowane wy-
twarzanie określonych wartości – zarówno egzystencjalnych, jak i instrumen-
talnych. Wartości mają relacyjną naturę. Wytwarzamy wartości dzięki spo-
łecznym więziom. Wartości egzystencjalne są wytwarzane tylko tam, gdzie te 
więzi są trwałe, wynikają z zobowiązania i przyjmowania odpowiedzialności. 
Co nie jest konieczne dla wytwarzania wartości instrumentalnych. Z tym że 
jeśli wartości instrumentalne są wytwarzane w oderwaniu od wartości eg-
zystencjalnych, to prowadzi to do zniszczenia potencjału wytwarzania także 
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wartości instrumentalnych. Firma nie ma wartości, jeśli nie wytwarza warto-
ści, jeśli nie jest ich źródłem.

Firmy nie można traktować jako matrycy, nie można jej ująć w excelowski 
arkusz i zrozumieć jako urządzenia. Firma nie jest też tylko „węzłem kon-
traktów” (nexus of contracts), jak to uważają zwolennicy teorii kosztów trans-
akcyjnych i nowej ekonomii instytucjonalnej. Firma jest nie tylko organizacją, 
lecz także instytucją, jeśli ma działać podmiotowo i wykazywać się rozwojo-
wą (transformacyjną) zdolnością. Dopiero wtedy staje się generatorem warto-
ści ekonomicznej.

Phyllis Anzalone, ważna postać firmy Enron, która uruchomiła dostarcza-
nie energii w formule produktu detalicznego, szczerze i znakomicie ujęła isto-
tę postępowania oportunistycznego: „okazja rozpala mnie, działa jak narko-
tyk” (the opportunity lit me on fire, it was like a drug). W praktyce proponowane 
przez Enron umowy o dostawę energii były tak grube, że nikt ich nie czytał 
i nie rozumiał, nawet ona sama21. Dla klientów liczyło się tylko to, że oferowa-
na cena była o 5% niższa od regulowanej. 

W Firmach-Ideach dominuje przywództwo transformacyjne (rozwojowe), 
w firmach oportunistycznych – przywództwo transakcyjne22. Laloux podkre-
śla, że przywództwo transakcyjne jest zorientowane na wynik, koncentrując 
się na rozwiązywaniu namacalnych problemów i przekładając zadania nad 
relacje. Ceni sobie beznamiętną racjonalność i nie ufa emocjom. Ma poczucie, 
że kwestie znaczenia i sensu są nie na miejscu23. Dodam od siebie, że przy-
wództwo relacyjne dodaje znaczeń, opowiada i tworzy historię, przywódz-
two transakcyjne czyni menedżera poganiaczem sprzedawców.

21  Ch. Fishman, What if You’d worked at Enron, Fast Company, https://www.fastcompany.com/44881/
what-if-youd-worked-enron (04.03.2002).

22  J. Santorski, P. Rabiej, Od zaczarowania, przez rozczarowanie, po dojrzałe przywództwo przez wartości, „Think 
Tank” 2013, nr 18.

23 F. Laloux, Pracować inaczej, Wydawnictwo Studia EMKA, Warszawa 2016, s. 41.
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Wojciech Paprocki

Interwencjonizm  
– od epoki maszyny parowej  
do epoki gospodarki cyfrowej
Wstęp

Przedstawione opracowanie jest autorską próbą opisania zaangażowania 
władzy publicznej w proces tworzenia ładu gospodarczego. W centrum ana-
lizy znajduje się wpływ decyzji polityczno administracyjnych na rozwój prze-
mysłu oraz wpływ rozwoju technologii na przedmiot i sposób kształtowania 
regulacji przez władze publiczne, które determinują zachowania uczestników 
rynku występujących po obu stronach: popytowej i podażowej. Uzasadnie-
niem aktywności władzy państwowej, którą określa się powszechnie jako po-
litykę przemysłową, jest świadomość, że mechanizm rynkowy działa zawod-
nie, a ochrona interesu publicznego – najczęściej utożsamianego z interesem 
narodowym lub państwowym – wymaga działania i przeciwdziałania wobec 
zachowania podmiotów krajowych i zagranicznych1.

Z trzech funkcji państwa: alokacyjnej, stabilizacyjnej i dystrybucyjnej, w tym 
opracowaniu jako podstawowy przedmiot analizy wybrano funkcję alokacyjną. 
W jej zakresie znajdują się te działania państwa, których celem jest stworzenie 
przesłanek i warunków rozbudowy infrastruktury ekonomicznej i społecznej, 
polityka strukturalna oraz polityka prewencyjna ochrony środowiska natu-
ralnego, polityka ochrony zdrowia i pracy2. Jednym z elementów tej polityki 
jest tworzenie przez władze publiczne regulacji, w tym przepisów chroniących 
dobra własności gospodarczej, najczęściej określanej jako własności przemy-
słowej. Za pierwszą regulację w tym zakresie przyjmuje się ustawę wenecką 
z 1474 roku. Objęto w niej ochroną prawną nowe i twórcze pomysły dotyczące 
urządzeń, które wcześniej nie były wykorzystywane w państwie weneckim3. 

1  A.K. Koźmiński, Przedsiębiorcze państwo [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekono-
mii i praktyki gospodarczej, E. Mączyńska (red. nauk.), PTE, Warszawa 2014, s. 181.

2  S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 1997, s. 33.

3  A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 
Przemyśl 2006, s. 11.
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Wcześniej – w 1331 roku – król angielski Edward III nadał tkaczowi z Flandrii 
indywidualne prawo ochrony nowego sposobu tkania4.

Znaczenie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej, która ma 
formę dóbr niematerialnych, dostrzeżono już w trakcie trwania pierwszej 
rewolucji przemysłowej, co znajduje odbicie w zapisach konwencji paryskiej 
z 1883 roku oraz konwencji berneńskiej z 1886 roku5.

Jednym z podstawowych obszarów stosowania polityki gospodarczej jest 
wspieranie rozwoju wiedzy, w tym zaliczanej do własności przemysłowej. In-
terwencja publiczna w gospodarce rynkowej jest uzasadniona, jeśli spełnione 
są dwa warunki: sektor prywatny nie działa wystarczająco efektywnie oraz 
organy władzy publicznej są zdolne do rozwiązania lub złagodzenia istnieją-
cego problemu6. Nie ma istotnego sporu w odniesieniu do konstatacji, że pod-
mioty z sektora prywatnego działają w skali makroekonomicznej efektywniej, 
jeśli wobec rynku władza publiczna podejmuje interwencje. Na ciągłą weryfi-
kację zasługuje natomiast teza, iż władza publiczna ma ograniczoną zdolność 
do odpowiedniego oceniania rzeczywistości, do stosowania nowoczesnych 
metod wypracowania diagnozy i wreszcie do przygotowania i skutecznego 
wdrożenia działań eliminujących bądź choćby redukujących negatywne na-
stępstwa zawodnego działania mechanizmu rynkowego. W świetle nowych 
osiągnięć w zakresie zarządzania procesami postulatem kierowanym pod 
adresem władzy publicznej jest pozyskanie przez decydentów kompletnej 
wiedzy, która zostanie wykorzystana przy formułowaniu diagnozy. Współ-
cześnie, gdy dostępne są technologie cyfrowe, w tym big data analysis, proces 
tworzenia i wykorzystania wiedzy obejmuje trzy etapy:

 � �zgromadzenia i przefiltrowania danych, a także ciągłej aktualizacji da-
nych pozyskanych w przeszłości,

 � �wykorzystania danych do zbudowania zasobów informacji, za pomo-
cą których z obrazów o procesach w skali mikroekonomicznej (w tym 
zachodzących zarówno w gospodarstwach domowych, czyli wśród 
podmiotów kreujących stronę popytową rynku dóbr konsumpcyjnych, 
jak i wśród podmiotów gospodarujących, czyli podmiotów kreują-
cych stronę podażową tego rynku) możliwe jest zdefiniowanie proce-
sów makroekonomicznych,

4 B. Trala, Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rze-
szów 1999, s. 7.
5  P. Grzegorczyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Wolters Kluwer 

Business, Warszawa 2007, s. 30.
6 M.A. Weresa, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014, s. 88.
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 �  poddania analizie wartościującej dostępnych zasobów informacji, aby 
dysponować wiedzą, co powinno być przedmiotem decyzji władzy pu-
blicznej oraz w jaki sposób uda się zrealizować podjęte decyzje.

W drugiej dekadzie XXI wieku, z każdym rokiem coraz bardziej, uwidacz-
nia się zjawisko, iż władza publiczna na szczeblu unijnym i krajowym staje się 
coraz bardziej zacofana w sposobie działania w porównaniu ze zdolnościa-
mi zarządów i podległych ich sztabów multinarodowych koncernów, w tym 
trzech liderów gospodarki epoki cyfrowej: Alphabet, Amazon.com oraz Mi-
crosoft7. Władza publiczna mogłaby pożytecznie i zgodnie z obowiązującymi 
ją regulacjami wykorzystywać ogromne zasoby rejestrowanych danych, prze-
obrażać je w informacje i kreować wiedzę o systemie społeczno-gospodar-
czym. Ale nie robi tego, co powoduje, że luka technologiczna między funkcjo-
nowaniem organów władzy publicznej a funkcjonowaniem wielkich, a także 
średnich i małych podmiotów gospodarujących się powiększa.

Równocześnie ujawniło się inne zjawisko. W Polsce już w ostatniej deka-
dzie XX wieku organy władzy publicznej zrezygnowały z autonomicznego 
procesu budowania kompleksowej wiedzy o procesach zachodzących w sys-
temie społeczno-gospodarczym. Od chwili podjęcia starań o uzyskanie przez 
Polskę członkostwa w UE, a następnie przez okres konwergencji trwający 
w latach 2004–2015 krajowe władze publiczne zgodziły się na ograniczenie 
swojej podmiotowości w ramach Imperium. Powszechne stało się stanowisko: 
„staramy się zaimplementować w Polsce to, co już jest w Europie Zachod-
niej, bowiem najważniejsze dla nas są ustalenia z Brukseli i Strasburga”. Po 
wyborach parlamentarnych w 2015 roku władza publiczna na szczeblu kra-
jowym zadeklarowała chęć podjęcia trudu przeprowadzenia własnych analiz 
zachodzących procesów i następnie przedstawiła pierwsze propozycje tzw. 
narodowej polityki. Biorąc pod uwagę wielkość luki technologicznej oraz 
ograniczone zasoby intelektualne oraz doświadczenie zawodowe zespołów, 
z którymi współpracuje władza publiczna, można stwierdzić, że zbudowanie 
nowej polityki gospodarczej stanowi ogromne wyzwanie. Dlatego też trzeba 
przewidywać, że prace w tym zakresie będą trwać co najmniej kilka lat. Jeśli 
w perspektywie kilku lat doszłoby do ewentualnej zmiany składu osobowego 
władz politycznych na szczeblu krajowym, to te prace powinny być konty-
nuowane, gdyż ze względu na zachodzące zmiany społeczne i gospodarcze 
w Polsce i Europie, a nawet na całym świecie, w przyszłości nie będzie warun-
ków do powrotu do polityki przemysłowej prowadzonej przed 2016 rokiem.

7 Ch.H. Henkel, Giganten – und kein Ende, www.nzz.ch (28.04.17).
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W niniejszym opracowaniu podstawowymi metodami badawczymi są: stu-
diowanie opisów (w języku polskim i językach obcych) procesów przemian 
gospodarczych w przeszłości, analiza porównawcza, tworzenie autorskiej wi-
zji procesów rozwojowych w przyszłości przy wykorzystaniu metody deduk-
cji. Ze względu na chęć przedstawienia tej wizji w odniesieniu do możliwie 
najświeższych informacji i opinii wśród wykorzystanych źródeł znajdują się 
liczne materiały, które zostały udostępnione w Internecie aż do połowy maja 
2017 roku.

1. Pierwsze przejawy interwencjonizmu państwowego
W przeszłości przez wiele stuleci uznawano, że przestrzeganie idei wolno-

ści (dotyczącej jedynie uprzywilejowanych grup społecznych) i przestrzeganie 
prawa wystarczają, aby samoistnie wykształcił się i racjonalnie funkcjonował 
ustrój gospodarczy. Przypisywano Stwórcy, że spowodował, iż naturalne siły 
i logika ich działania sprzyjają rozwojowi8.

W XVIII wieku gospodarka pozostawała w reżimie feudalnym, ale władcy 
w poszczególnych krajach europejskich pod koniec tego stulecia wprowadza-
li pierwsze regulacje kształtujące podstawy nowej „polityki przemysłowej”. 
Szczególnie chętnie robili to na ziemiach zdobytych, m.in. na terenach pozy-
skanych w wyniku rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nie musieli się li-
czyć z oporem miejscowej szlachty. W swoich macierzystych regionach wspie-
ranie przez władze powstających większych przedsiębiorstw przemysłowych, 
np. w górnictwie, nie było akceptowane przez elity arystokratyczne, które 
otwarcie wyrażały swoje obawy o utratę dotychczasowej pozycji majątkowej. 
Gdy następowała zmiana monarchy i pozycja arystokracji ulegała przejścio-
wemu wzmocnieniu, zabiegano o wycofanie niektórych postępowych regula-
cji. Tak się stało m.in. w Austrii po śmierci Józefa II Habsburga w 1790 roku.

Od początku XIX wieku przez kilka kolejnych dekad w wielu krajach euro-
pejskich ważnym etapem budowy nowego porządku prawnego, który pozwo-
lił na rozwój gospodarki kapitalistycznej, było wprowadzenie napoleońskich 
kodeksów: cywilnego i handlowego. Z punktu widzenia polskiej gospodar-
ki duże znaczenie miała protekcyjna wobec rodzimych wytwórców polityka 
rządu Księstwa Warszawskiego. Jej przejawem były zwolnienia z cła dla ma-
jątku wwożonego przez imigrujących rzemieślników i przemysłowców oraz 
wprowadzenie zakazu wwozu niektórych towarów i surowców z zagranicy. 

8  D. Drabińska, Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej. Od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej, 
SGH, Warszawa 2009, s. 19.
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Podstawowe znaczenie dla rozwoju krajowego przemysłu wdrażającego nowe 
technologie miały zamówienia rządowe. Akumulować kapitał najłatwiej było 
tym początkującym przemysłowcom, którym udało się uzyskać pozycję mo-
nopolisty, choćby na lokalnym rynku.

Ważna zmiana technologiczna przyczyniła się do rozwoju przemysłu 
w drugiej ćwierci XIX wieku w tych regionach Europy, w tym na Górnym 
Śląsku, gdzie odkryto i zaczęto eksploatować złoża węgla kamiennego. Ten 
surowiec wydobywany przy wykorzystaniu postępującej mechanizacji prac 
pod ziemią i na jej powierzchni wyparł drewno jako materiał opałowy. Roz-
wój hutnictwa doprowadził do rozwoju przemysłu metalowego, który dostar-
czał coraz doskonalsze i wydajniejsze narzędzia pracy. Choć w tamtej epoce 
zdarzały się w przemyśle liczne wypadki, które były przyczyną okaleczeń 
lub nawet śmierci, to przez wiele dekad warunki pracy nie były przedmiotem 
nadzoru ze strony aparatu państwowego. Pierwsze regulacje w tym zakresie 
zaczęto wprowadzać w Prusach w latach 80. XIX wieku, a ich powszechny 
charakter wprowadzono zarówno w Ameryce, jak i w niektórych krajach eu-
ropejskich dopiero w latach 20. XX wieku.

Władze pruskie w drugiej połowie tego wieku kierowały się liberalnymi 
poglądami, zgodnie z którymi agendy państwowe nie angażowały się bezpo-
średnio w rozwój struktur gospodarczych. Inicjatywę podejmowania inwesty-
cji, które przyczyniały się do rozwoju potencjału przemysłowego w Europie 
Centralnej, pozostającej w tyle za dynamicznie rozwijającym się przemysłem 
angielskim, miało kilka magnackich rodów książęcych z różnych regionów 
Niemiec9.

W epoce pierwszej rewolucji przemysłowej trwał niespotykany wcześniej 
dynamiczny rozwój potencjału gospodarczego. Nowe metody wytwarzania 
pozwoliły na skokowe umasowienie wielu produktów oraz uzyskiwanie 
przychodów zapewniających akumulację wielkiego kapitału. Zaangażowa-
nie władz państwowych w kształtowanie stosunków gospodarczych było 
znikome, co odpowiadało postulatom głoszonym przez pionierów nauk eko-
nomicznych, m.in. Adama Smitha10. Wówczas bardzo ograniczone były prze-
jawy etatyzmu, czyli bezpośredniego zaangażowania środków publicznych 
w tworzenie i rozwój podmiotów gospodarczych. Wyjątek stanowiła aktyw-
ność gospodarcza różnorodnych instytucji kościoła katolickiego, mająca cha-

9  I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wyd. IV, Książka 
i Wiedza, Warszawa 1984, s. 50 i nast.

10 K. Szarzec, Państwo w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 30.
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rakter działalności publicznej. Te instytucje często zabiegały o ukrycie faktycz-
nego charakteru i znaczenia swojej działalności, zabiegając w otoczeniu, aby 
tę działalność traktować jedynie jako formę aktywności prywatnej.

Imperialna polityka władz krajów europejskich służyła umacnianiu pozy-
cji w koloniach, z których można było importować surowce. Wprowadzanie 
biurokratycznych zasad do systemu zarządzania koloniami stanowił ważną 
i pożyteczną ingerencję w funkcjonowanie gospodarki na podbitych teryto-
riach. Protekcjonizm w odniesieniu do gospodarki na terenie swojego pań-
stwa ograniczał się w zasadzie do kształtowania barier celnych, które mia-
ły chronić rodzimych wytwórców przed importem zagranicznych wyborów 
przemysłowych i częściowo rolnych11. 

Obserwacje i analiza przebiegu procesów gospodarczych prowadziły do 
formułowania coraz bardziej rozbudowanej teorii kształtowania się wzajem-
nych relacji między zachowaniem instytucji publicznych a podmiotami go-
spodarczymi oraz wpływem tych relacji na „bogactwo narodu”, jak wtedy 
próbowano określać poziom konsumpcji zbiorowej i indywidualnej. Schemat 
wzajemnych relacji, który odpowiada poglądom wyrażonym przez Friedricha 
Lista w latach 20. XIX wieku, przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Determinanty potencjału produkcyjnego wedug Friedricha Lista
Źródło: K. Szarzec, Państwo w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2013, s. 49.

Szczególne miejsce wśród determinantów zajmuje nauka, która stanowi 
część relacji między szeroko rozumianą aktywnością kulturalną i oświatową 

11 S. Nasar, Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu, MT Biznes, Warszawa 2012, s. 43.
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a rozwojem społecznym. W XIX wieku uniwersytety, w tym uczelnie obejmu-
jące nowo tworzone wydziały nauk technicznych, podjęły misję działalności 
badawczej, pracy nad wynalazkami technicznymi oraz kształcenia wykwalifi-
kowanych specjalistów. Szczególną rolę należy przypisać nowym placówkom 
szkolnictwa wyższego, które powstały, aby wspierać postęp techniczny. Jedną 
z nich był Институт Корпуса инженеров путей сообщения założony w Sa-
int Petersburgu w 1809 roku. Absolwentami tej uczelni było wielu Polaków, 
którzy pracowali zarówno na terenie Rosji, jak i w innych krajach na całym 
świecie, gdzie przyczyniali się do rozwoju kolei, przede wszystkim uczestni-
cząc w budowie infrastruktury. Większość uniwersytetów w Europie miała 
status państwowy i wynikające z tego stabilne wsparcie finansowe na rozwój 
własnej infrastruktury oraz prowadzenie działalności. Wsparcie nauki i coraz 
szybciej rozwijającej się techniki przez mecenasa publicznego należy trakto-
wać jako nowoczesną na ówczesne czasy formę interwencjonizmu.

W epoce rewolucji przemysłowej regulacje państwowe uzyskały dodatko-
we znaczenie w zakresie ochrony rodzimego przemysłu przed kradzieżą wie-
dzy dotyczącej stosowania postępowych technologii. Szczególnie drastyczne 
były przepisy w Anglii, które zakazywały wstępu obcokrajowców na teren ro-
dzimych zakładów przemysłowych pod groźbą kary śmierci. Z jednej strony 
znane są liczne przypadki wykonywania takiej kary na przybyszach z konty-
nentu, z drugiej strony wiadomo, że wiele zakładów przemysłowych w Belgii, 
Francji i w Niemczech przejmowało tajemnicę z angielskich fabryk i dzięki 
temu mogło nadganiać powstającą lukę technologiczną.

W dość liberalnym zachowaniu władz państwowych w stosunku do rozwi-
jającego się systemu uprzemysłowionej gospodarki należy wskazać na jeden 
wyjątek. Wraz z rozwojem kolei żelaznej wzrastało zaangażowanie państwa 
w kształtowanie tej nowej i coraz sprawniejszej gałęzi transportu lądowego. 
Od początku tworzenia towarzystw kolejowych istniało przekonanie (które 
zostało zanegowane dopiero pod koniec XX wieku, ale tylko w Europie, a na-
dal jest podtrzymywane na innych kontynentach), że przedsiębiorstwo kole-
jowe musi być pionowo zintegrowane, tj. obejmować zarówno infrastrukturę, 
jak i tabor oraz wszelkie służby zapewniające działalność operacyjną kolei. 
Rządy poszczególnych państw europejskich zaczęły dostrzegać, że ta nowa 
gałąź transportu lądowego wykorzystująca postępowe rozwiązania technicz-
ne i organizacyjne nabiera znaczenia strategicznego dla rozwoju gospodarek 
narodowych. Dlatego też, krok po kroku, prawie we wszystkich krajach na 
kontynencie następowała nacjonalizacja prywatnych przedsiębiorstw kolejo-
wych. Jednocześnie nowe inwestycje kolejowe zaczęto podejmować w ramach 
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struktur dopiero powstającego sektora publicznego. W latach 1914–1916, tj. 
podczas trwania pierwszej wojny światowej, większość funkcjonujących to-
warzystw kolejowych była już znacjonalizowana, m.in.: w Szwajcarii, Niem-
czech, Austro-Węgrzech, Rosji, Holandii i we Włoszech12. 

Od przełomu XIX i XX wieku przy zaangażowaniu kolei zaczęto realizo-
wać:

 � zadania militarne, zarówno o charakterze agresywnym, jak i obronnym, 
 �  politykę kształtowania przestrzennego ładu społeczno-gospodarczego 

(w nowoczesny sposób).
Ponadto nacjonalizacja kolei pozwalała wyeliminować powtarzające się 

przypadki bankructwa poszczególnych towarzystw akcyjnych, które podczas 
okresowego spadku przewozów popadały w kłopoty ekonomiczne. Rządy 
dostrzegły, że stabilna działalność kolei stanowi niezbędny warunek długo-
okresowego rozwoju całych regionów.

Przeprowadzaną w drugiej połowie XIX wieku nacjonalizację kolei na 
kontynencie europejskim można uznać za ważną ingerencję państwa w upo-
wszechnianie nowoczesnej technologii transportowej wykorzystującej maszy-
nę parową. Nie ma wątpliwości, iż interwencjonizm państwowy w tym przy-
padku przyniósł korzystne efekty dla rozwoju gospodarki w wielu krajach 
Europy. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku można było 
łatwo dostrzec, jakie znaczenie wywarła rozbudowana sieć kolejowa dla roz-
woju tych części kraju, które były objęte zaborem pruskim oraz austriackim, 
a jakie zacofanie panowało na większości terytorium tej części kraju, która 
była objęta zaborem rosyjskim i na której zbudowano jedynie kilka linii kole-
jowych.

2.  Rola dyktatur w kształtowaniu potencjału gospodarczego 
w latach 1918–1945
W okresie między pierwszą a drugą wojną światową w gospodarce eu-

ropejskiej proces rozwoju społeczno-gospodarczego został poważnie zabu-
rzony. Wielki Kryzys, uznawany za najgłębsze załamanie, jakie kiedykolwiek 
dotknęło gospodarkę kapitalistyczną13, ujawnił się tym, że w latach 1929–1933 
wielkość produkcji uległa drastycznej redukcji. Następnie powrócił wzrost 
produkcji, w tym w niektórych krajach z dużą dynamiką. O skali wcześniej 
nienotowanego wzrostu gospodarczego świadczą dane dla Niemiec. Przed 

12 W. Paprocki, Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO, TOR, Warszawa 2003, s. 32.
13 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia…, op. cit., s. 311.
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kryzysem wartość PKB (wszystkie wartości w cenach stałych z 1936 roku) wy-
niosła 60 mld marek w 1925 roku i wzrosła do 70 mld marek w 1929 roku. 
Następnie spadała aż do 1932 roku do wartości 60 mld marek. Wzrost od 1933 
roku przez kolejne lata aż do wybuchu drugiej wojny światowej miał stopę 
roczną od 6% do 11%, co spowodowało, że w 1939 roku wartość PKB osią-
gnęła prawie 110 mld marek14. Od dojścia Adolfa Hitlera do władzy państwo 
bardzo silnie oddziaływało na gospodarkę, wspierając zarówno przemysł, jak 
i angażując znaczne fundusze publiczne w rozbudowę infrastruktury oraz 
uzbrojenie armii. Interwencjonizm znajdywał przy tym bardzo silne wsparcie 
społeczne, gdyż obywatele Niemiec odczuwali znaczną poprawę warunków 
bytowych w latach pokryzysowych.

W Niemczech i Włoszech, w których władzę przejęli dyktatorzy, szczegól-
nie widoczne stało się uzależnienie przemysłowców od aparatu państwowe-
go. W Niemczech wynalazca i menedżer nowoczesnego przemysłu lotniczego 
Hugon Junkers, po zdeklarowaniu niechęci do demokratycznie wybranego 
kanclerza Adolfa Hitlera, w ciągu sześciu miesięcy stracił dorobek życia i po 
poddaniu się aresztowi domowemu popadł w załamanie psychiczne i zmarł. 
We Włoszech przemysłowiec Umberto Agnelli aktywnie współpracował z fa-
szystowskim rządem Benita Mussoliniego i rozbudował do pozycji potenta-
ta światowego przedsiębiorstwo Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), 
które obok produkcji samochodów osobowych przez wiele dekad realizowa-
ło intratne zamówienia państwowe na dostawy uzbrojenia i różnorodnych 
urządzeń15. Te dwa przykłady jednoznacznie wskazują, że w gospodarce ka-
pitalistycznej powodzenie przedsiębiorstwu i jego właścicielom zapewniało 
nie tylko zbudowanie dobrych relacji z konsumentami, lecz także – w niektó-
rych przypadkach w sposób ewidentny – ukształtowanie właściwych relacji 
z najważniejszymi decydentami w państwie oraz z podporządkowanym im 
aparatem urzędniczym. O tym, jak w latach 30. oraz podczas drugiej wojny 
światowej zabiegano o względy dyktatorów, aby uzyskiwać przewagę kon-
kurencyjną na rynku, trudno się współcześnie dowiedzieć od potomków ów-
czesnych prominentnych przedsiębiorców. W wielu przypadkach wynika to 
z niechęci do ujawnienia działalności o charakterze niestanowiącym powodu 
do rodowej dumy albo też wręcz o charakterze przestępczym, np. polegającej 

14 N. Räth, Rezessionen in historischer Betrachtung, www.destatis.de (14.04.2017).
15  O relacjach między przemysłowcami a rządami więcej w: W. Paprocki, Kierunki badań i kształcenia 

w zakresie myśli ekonomicznej transportu, Problemy Transportu i Logistyki Nr 2/2016 (34), Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2016, s. 38–39.
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na obniżaniu kosztów wytwarzania dzięki zatrudnianiu więźniów obozów 
zagłady16.

Dyktatura bolszewickiej władzy w Kraju Rad w okresie międzywojennym 
stanowiła czynnik destabilizujący system gospodarczy. Po rewolucji paź-
dziernikowej 1917 roku prywatni przedsiębiorcy zostali pozbawieni swoich 
zasobów, a wprowadzony scentralizowany system zarządzania gospodarką 
był nie tylko niewydolny, lecz także wręcz wykorzystywany do świadomej 
destrukcji. Najbardziej spektakularnym skutkiem działalności aparatu pań-
stwowego niszczącej istniejący potencjał gospodarki, w tym przypadku rol-
nictwa, był wielki głód na Ukrainie w latach 1932–1933. Przymusowa kolek-
tywizacja i blokowanie aktywności chłopów, a wśród nich „kułaków”, a także 
kupców spowodowały, że na obszarze występowania bardzo żyznych ziem 
zapanował krytyczny niedobór żywności, co spowodowało śmierć 6–7 mln 
miejscowej ludności17.

Relacje prywatnych inwestorów i menedżerów wielkiego przemysłu 
z dyktatorami nie mogą być traktowane jako zjawisko historyczne, głównie 
dotyczące okresu międzywojennego. W XXI wieku dylemat, jak się zachowy-
wać na terytoriach, na których panują władcy absolutni, czy też terroryści, 
jest nadal aktualnym zagadnieniem. Dotyczy ono m.in. zachodnioeuropej-
skich przedsiębiorstw, które mają swoje fabryki w krajach Bliskiego Wschodu 
i stanęły wobec dylematu współpracy z grupami prowadzącymi nielegalną 
działalność. Po wybuchu wojny w Syrii w 2011 roku koncern LafargeHolcim 
kontynuował tam produkcję cementu i dopiero w 2014 roku zdecydował się 
wygasić swoją fabrykę. W 2012 roku milicji kurdyjskiej płacono 100 tys. USD 
miesięcznie za ochronę obiektu, a po opanowaniu regionu przez terrorystów 
z tzw. Państwa Islamskiego kupowano od nich ropę naftową i jej produkty 
oraz w ich ręce przekazywano kwoty naliczonego cła w związku z importem 
towarów18. Kierownictwu koncernu postawiono zarzut, że współuczestniczy-
ło w finansowaniu struktur terrorystycznych i działało wbrew ogłoszonym 
sankcjom międzynarodowym19. Podobne dylematy stoją przed importerami 
surowców materialnych, które są wydobywane w regionach świata opanowa-
nych przez uzbrojone grupy zorganizowanych bandytów, np. we wschodniej 

16 T. Giersch, Wie C&A von Hitler profitierte, www.handelsblatt.com (31.07.2016).
17  S. Kulczycki, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 jako ludobójstwo – Problem świadomo-

ści, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2008, s. 153.
18 M. Daum, Zementkonzern soll „Islamischem Staat“ Geld bezahlt haben, www.zeit.de (28.04.2017).
19 Mögliche Terrorfinanzierung der Konzerns, www.nzz.ch (24.04.2017).
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części Kongo20. Top management przedsiębiorstw z całego świata, których 
główne siedziby znajdują się w krajach demokratycznych, stale musi zabiegać 
o stabilność dostaw surowców od dostawców z regionów świata znanych jako 
środowiska wyzysku pracowników dorosłych oraz zatrudniania nieletnich, 
a nawet dzieci. Państwowy nadzór w Ameryce Północnej i Europie Zachod-
niej wobec tych przedsiębiorstw w przeszłości podejmował akcje jedynie po 
upublicznieniu ewidentnych afer lub w następstwie spektakularnych wypad-
ków z licznymi ofiarami wśród pracowników w fabrykach i kopalniach afry-
kańskich i azjatyckich. Nadal niewiele się zmienia się w tym względzie.

3. Polska polityka przemysłowa okresu międzywojennego
Proces przemian gospodarczych w Polsce odbywał się w okresie między-

wojennym w sposób powolny. Rodzimy kapitał prywatny nie był zdolny do 
podejmowania długookresowych projektów rozwojowych, a kapitał zagra-
niczny po Wielkim Kryzysie z rezerwą odnosił się do inwestowania w Pol-
sce, uwzględniając napięcie międzynarodowe narastające wraz z nasilaniem 
się agresywnej polityki Niemiec wobec krajów sąsiednich. W Polsce ciężar 
inwestycji rozwojowych podejmował rząd, który dysponował ograniczonymi 
środkami publicznymi. Obok programu budowy miasta i portu w Gdyni pod-
jętego już w 1921 roku, przez wiele lat nie było żadnego rządowego progra-
mu inwestycyjnego. Nie udało się w okresie kryzysowym podjęcie realizacji 
idei z 1928 roku, zgodnie z którą miał powstać tzw. trójkąt bezpieczeństwa 
z rozbudowanym potencjałem przemysłowym. Oczekiwano, że w realizację 
projektów rozwojowych włączą się prywatni inwestorzy motywowani ulga-
mi podatkowymi. Dopiero w lutym 1937 roku władze centralne zatwierdziły 
program budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Elementem progra-
mu spełniającego cechy etatystycznego zaangażowania się państwa w rozwój 
gospodarczy było utworzenie polskiego przemysłu lotniczego. W Państwo-
wych Zakładach Lotniczych w Mielcu, które zbudowano przez kilka miesięcy 
na przełomie lat 1938 i 1939, już na wiosnę 1939 roku wyprodukowano pierw-
sze samoloty. Ten epizod w polityce gospodarczej rządu polskiego można 
uznać za spektakularny przejaw przenikliwości w tworzeniu przez państwo 
długookresowego programu rozwoju. Utworzenie PZL stanowi przykład 
proinnowacyjnej interwencji państwowej w rozwój tworzonego dopiero no-
woczesnego przemysłu w Polsce.

20 Mineralien. Der Flucht des Reichtums im Kongo, www.handelsblatt.com (23.04.2017).
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Z punktu widzenia nowoczesnej polityki gospodarczej można stwierdzić, 
że władze publiczne Drugiej Rzeczypospolitej powinny były skutecznie sty-
mulować rozwój gospodarczy, aby w kraju powstał potencjał wytwórczy wy-
starczający do osiągnięcia dwóch podstawowych celów:

 �  poprawy poziomu życia mieszkańców w całym kraju, w tym wyelimi-
nowania głodu i biedy w najbardziej zacofanych regionach,

 �  rozbudowy i odpowiedniego wyposażenia sił zbrojnych, które miałyby 
za zadanie zapewnienie obrony granic.

Mimo dalekowzrocznych planów rządu polskiego w latach 30. i rozpoczę-
cia wspomnianych projektów utworzenia krajowego przemysłu lotniczego,  
w 1939 roku Polska przeżyła klęskę. Siły zbrojne nie były na tyle nowocześnie 
wyposażone i rozbudowane ilościowo, aby móc obronić kraj przed współpra-
cującymi ze sobą agresorami, którzy zaatakowali z dwóch stron jednocześnie. 
Oceniając rozwój techniki w Polsce w okresie międzywojennym i porównując 
krajowe osiągnięcia z zagranicznymi, trzeba zauważyć, że Polska nie należała 
do europejskiej czołówki, ale ówczesny okres opóźnienia rozwoju przemysłu 
w ujęciu jakościowym w stosunku do liderów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch był w granicach jednej dekady. W ujęciu 
ilościowym polski przemysł zasadniczo odstawał od potencjału zachodnich, 
południowych i północnych sąsiadów.

4.  Wpływ państwa na kształtowanie ładu gospodarczego  
w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
Po drugiej wojnie światowej w Europie nastąpił podział na dwa bloki – 

w każdym z nich prowadzono odmienną politykę gospodarczą. Związek Ra-
dziecki wraz z krajami Europy Centralnej deklarowały politycznie uzasadnia-
ny zamiar zbudowania gospodarki systemu komunistycznego. Ważna myśl 
teorii marksowskiej, która pozwala wychwycić negatywne konsekwencje 
zbyt głębokiego zróżnicowania dochodów dla rozwoju społecznego, w blo-
ku krajów socjalistycznych została zdegradowana do narzędzia wyniszcza-
jącej walki klasowej. W tych krajach bezpośrednio po drugiej wojnie świa-
towej w ramach gospodarki państwowej zarządzanej w scentralizowanym 
systemie nakazowo-rozdzielczym uzyskiwano spektakularny wzrost gospo-
darczy, którego źródłem były osiągnięcia naukowe i techniczne. W latach 50. 
ZSRR udało się uzyskać ewidentną przewagę w zakresie podboju kosmosu 
nad USA. Hasła równości społecznej oraz postępu gospodarczego rozprze-
strzeniane przez propagandę radziecką miały wpływ na elity intelektualne na 
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Zachodzie. Wielu wybitnych ekonomistów odwiedzało Moskwę i wyrażało 
przekonanie, że warto zrezygnować w okresie przejściowym z praw dla jed-
nostek, jeśli służy to podążaniu forsowną drogą wzrostu gospodarczego całe-
go kraju i znacznemu wzrostowi poziomu konsumpcji zbiorowej21. Z biegiem 
lat okazało się, że system gospodarki realnego socjalizmu traci zdolność do 
rozwoju. Wraz z rozszerzaniem się zjawiska ubóstwa coraz bardziej wzrasta-
ło napięcie stosunków społecznych. W 1980 roku doprowadziło to w Polsce 
do zanegowania stosowanego sposobu oddziaływania państwa zarówno na 
gospodarkę, jak i na całe społeczeństwo. Okres agonii starego systemu trwał 
w Polsce prawie całą dekadę. W tym czasie aparat państwowy, sterowany 
przez scentralizowany aparat partyjny, coraz szybciej tracił zdolność do zarzą-
dzania gospodarką, w której oprócz nieefektywnych państwowych przedsię-
biorstw przemysłowych i usługowych funkcjonowały obok siebie państwowe 
PGR-y oraz pozbawione metodami administracyjnymi możliwości rozwoju 
prywatne gospodarstwa rolne. Od 1989 roku kraje socjalistyczne weszły na 
ścieżkę transformacji ustrojowej i gospodarczej. ZSRR został rozwiązany pod 
koniec 1991 roku, czego następstwem było powstanie niezależnych państw na 
terenie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. O ile kraje środkowoeuropejskie 
weszły na drogę odbudowywania państw demokratycznych prowadzących li-
beralną gospodarkę, to Rosja i pozostałe kraje pierwotnie tworzące Wspólnotę 
Niepodległych Państw ewoluują w kierunku państw rządzonych autorytar-
nie, w których gospodarkę kontrolują oligarchowie starający się funkcjono-
wać w symbiozie z władzą państwową. W tych państwach „władcy wszystko 
mogą, ale jednocześnie nie są w stanie zapewnić stabilnego rozwoju społecz-
no-gospodarczego w swoich krajach”22.

Europa Zachodnia po zakończeniu drugiej wojny światowej weszła na 
ścieżkę wytyczoną przez USA, czyli aplikując w bardziej lub mniej wierny 
sposób model gospodarki wolnorynkowej epoki industrialnej. Władze amery-
kańskie, wspierane częściowe przez władze brytyjskie i francuskie, zaangażo-
wały się w budowanie nowego porządku prawnego i gospodarczego w Niem-
czech Zachodnich. Obecność licznych wojsk amerykańskich na tych terenach 
miała być gwarantem realizacji programu politycznego i gospodarczego. To, 
że istniały aktywne siły broniące osób związanych uprzednio z reżimem hi-
tlerowskim – w tym byłych polityków i urzędników państwowych, ale także 
nadal aktywnych przedsiębiorców – potwierdza coraz więcej ujawnianych 

21 J. Robinson, Conference Sketch Book, Moscow, April 1952, W. Heffer and Sons, Cambridge 1952, s. 19.
22 M. Chodorkowski, Ostatnie słowo oskarżonego, www.gazeta.pl (1.11.2010).
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dokumentów. Wyciągając wnioski z historii Niemiec i pozostałych krajów ob-
jętych w przeszłości władzą dyktatorską, należy z dużą uwagą analizować 
zróżnicowanie nastawienia poszczególnych grup społecznych do programów 
przebudowy ładu gospodarczego. To ułatwia wychwycenie odmienności roz-
wiązań w zakresie interwencjonizmu w gospodarce stosowanych w poszcze-
gólnych krajach Europy Zachodniej.

W utworzonej w 1949 roku Republice Federalnej Niemiec, podobnie jak 
w pokonanej w drugiej wojnie światowej Japonii, w okresie powojennym obo-
wiązywał narzucony przez aliantów zakaz rozwoju przemysłu zbrojeniowe-
go. Z tego powodu w okresie rozkwitu badań nad nowymi rozwiązaniami 
technicznymi w Niemczech Zachodnich skoncentrowano się na przygotowa-
niu i wdrażaniu tych rozwiązań w trzech gałęziach przemysłu: elektromaszy-
nowym, chemicznym i motoryzacyjnym. Od lat 50. minionego wieku datuje 
się światowe przywództwo zarówno Niemiec, jak i Japonii w tych gałęziach 
przemysłu23.

Zaangażowany interwencjonizm występował przez wiele powojennych 
dekad we francuskiej gospodarce, w której rząd państwa ustalał plany roz-
woju gospodarczego i motywował dość rozbudowany sektor przedsiębiorstw 
państwowych do realizowania projektów ujętych w tym planie. Na sposób 
działania władz ustawodawczych i wykonawczych wpływały środowiska 
związane z partiami socjalistyczną i komunistyczną. Do jednego z najwięk-
szych osiągnięć tej polityki można zaliczyć zrealizowanie – zainicjowanego 
przez komunistycznego ministra transportu – projektu kolei dużych prędko-
ści TGV. Dzięki zaangażowaniu wielkich funduszy publicznych w latach 70. 
i 80. XX wieku stworzony został promienisty system nowych linii kolejowych 
łączących poszczególne regiony kraju ze stolicą. Jednocześnie przygotowano 
nowe rozwiązania techniczne i wyprodukowano tabor generacji TGV. Efektem 
było upowszechnienie zupełnie nowej technologii szyna/koło, co pozwoliło 
na uzyskanie prędkości handlowej pociągu pasażerskiego w przedziale od 
200 do 300 km/h. Tym samym udało się zrównać czas podróży koleją z cza-
sem lotu w relacjach o długości do 600 km (np. z centrum Paryża do centrum 
Lyonu pociąg na dystansie 430 km jedzie poniżej 120 minut, gdy podróż sa-
molotem wraz z dojazdami między centrum miasta a lotniskiem w obu aglo-
meracjach trwa powyżej 120 minut). Utworzenie ogólnokrajowego systemu 
połączeń koleją TGV stanowi jeden z nielicznych przykładów długookresowej 

23  M. Szajt, Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna, Poli-
technika Częstochowska, Częstochowa 2008, s. 22.
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polityki gospodarczej rządu w kraju europejskim, która jest nakierowana na 
włączenie sektora państwowego w proces rozwoju technologicznego służą-
cego zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych znacznej części społeczeństwa 
przy uwzględnieniu wymogów redukcji obciążenia środowiska naturalne-
go. Innym przykładem bezpośredniego zaangażowania się państwa w roz-
wój techniki i potencjału przemysłowego, który dotyczy Francji oraz Niemiec 
i Wielkiej Brytanii, był projekt rozbudowy przemysłu lotniczego, obejmujące-
go zarówno sektor państwowy, jak i sektor prywatny. W ramach międzyna-
rodowego konsorcjum od 1972 roku produkowane są samoloty Airbus, a ich 
producent Airbus Group wraz z amerykańskim producentem Boeing tworzą 
czołówkę w światowym przemyśle lotnictwa cywilnego.

Wśród państw zachodnioeuropejskich szczególnie skuteczną i dość spe-
cyficzną politykę gospodarczą prowadzi Szwajcaria. Bardzo małe zaangażo-
wanie rządu federalnego w kwestie gospodarcze traktowane jest jako jeden 
z czterech czynników sukcesu – pozostałymi są: szczęście (!) rozumiane jako 
występowanie sprzyjającego dla Szwajcarii przebiegu wydarzeń w krajach 
ościennych, korzyści wynikające z położenia geograficznego na drodze tran-
zytowej między Północą a Południem Europy oraz pracowitość ogółu spo-
łeczeństwa prezentowana we wszystkich sektorach aktywności społecznej 
i gospodarczej. Samoograniczanie swej działalności przez rząd federalny 
jest z jednej strony wynikiem oporu społecznego przed centralizacją władzy. 
Z drugiej strony jest naturalną konsekwencją ogromnej dynamiki działania 
władz kantonalnych, które walcząc między sobą o jak najlepsze warunki dla 
biznesu w swoim regionie, doprowadziły do tego, że Szwajcaria utrzymuje 
się od wielu lat w czołówce krajów uznawanych ze szczególnie przyjazne dla 
przedsiębiorstw24. Zdecentralizowane wsparcie dla uniwersytetów i placó-
wek badawczych, zarówno ze strony (regionalnych) władz publicznych, jak 
i ze strony podmiotów gospodarczych, przynosi efekty w postaci podejmowa-
nia i upowszechniania rozwiązań innowacyjnych, w tym technologicznych, 
w tradycyjnych gałęziach przemysłu: chemicznego i farmaceutycznego, elek-
tronicznego i maszynowego oraz przetwórstwa żywności. W ocenie szwaj-
carskich ekspertów zarówno władze federalne i kantonalne, jak i podmioty 
gospodarcze angażują się w niezadowalający sposób w promowanie rozwo-
ju nowych technologii. Po przeprowadzeniu porównania między Szwajcarią 
a Izraelem okazało się, że nakłady na wsparcie start-upów w Izraelu wyniosły 
w 2015 roku ok. 550 USD w przeliczeniu na jednego mieszkańca, podczas 

24 H. Schöchli, Erfolgsgeschichte. Warum die Schweiz so reich ist, www.nzz.ch (30.03.2017).
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gdy w Szwajcarii była to kwota zaledwie ok. 60 USD. Krytykowana jest kon-
serwatywna postawa szwajcarskich funduszy emerytalnych, gdy w Izraelu 
tego rodzaju instytucje finansowe stały się głównym promotorem rozwoju 
nowych technologii25. Jako pozytywny przykład szwajcarskiej polityki se-
lektywnego rozwoju i wsparcia dla technologii cyfrowych można natomiast 
traktować projekt „nowoczesny szpital uniwersytecki”. Rozpatrując różne 
warianty doprowadzenia badań i wdrożeń do poziomu światowego lidera, 
uznano, że można podjąć ten projekt, aby zapewnić szpitalowi uniwersytec-
kiemu w Zurichu renomę placówki, w której wykorzystywane są najnowo-
cześniejsze rozwiązania. Do realizacji projektu koordynowanego przez wła-
dze kantonalne zaproszono trzy uczelnie: Uniwersytet Zuryski, Techniczny 
Uniwersytet Zuryski oraz Zuryski Uniwersytet Medyczny, a także podmioty 
gospodarcze zaangażowane we wdrażanie nowych technologii i wytwarzanie 
unikatowych urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki i operowania pa-
cjentów. Ten projekt traktowany jest w Szwajcarii jako przykład roztropności 
ze strony władz publicznych, gdyż panuje zgoda co do ograniczonego poten-
cjału naukowego w kraju i braku możliwości zabiegania o poziom excellence 
jednocześnie na wielu wydziałach różnych uniwersytetów26.

Od początku XXI wieku szczególne znaczenie należy przypisać polityce 
kształtowania ładu na rynku globalnym. Po upadku ZSRR świat stracił dwu-
biegunowy charakter i wydawało się, że gospodarka światowa może się roz-
wijać bez konfrontacji ideowej oraz z nią związanej potencjalnej konfronta-
cji militarnej. Otwarcie na wymianę handlową Chin, a następnie wdrożenie 
w tym kraju polityki intensywnego rozwoju gospodarczego nastawionego na 
eksport wyrobów na cały świat spowodowały, że na przełomie wieków rynek 
globalny objął praktycznie wszystkie regiony świata. Jeśli przyjąć przyznanie 
członkostwa w powołanej w 1995 roku Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
jako potwierdzenie uczestnictwa w rynku globalnym, to na koniec 2015 roku 
rynek ten obejmował 162 kraje27. 

25 P. Aebischer, Was die Schweiz von Israel lernen kann, www.nzz.ch (8.04.2017).
26  L. Bernet, I. Troxler, J. Hudec, W. Bernet, Zukunft Zürcher Hochschulgebiet, www.nzz.ch (5.07.2016).
27 Annual Report 2016, WTO, Geneva 2017, s. 7.
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5.  Polityki globalne – geneza powstania, cele i metody 
osiągania celów
W drugiej połowie XX wieku nałożyło się na siebie kilka procesów, które 

doprowadziły do poszukiwania porozumień o skali ponadregionalnej, czy 
wręcz globalnej, w odniesieniu do różnych zagadnień aktywności społecz-
nej, politycznej i gospodarczej. O ile bezpośrednio po zakończeniu drugiej 
wojny światowej w centrum zainteresowania były relacje międzypaństwowe 
dotyczące kształtowania się równowagi militarnej, to w kolejnych dekadach 
głównym przedmiotem zainteresowania opiniotwórczych środowisk w wielu 
regionach świata stały się kwestie ochrony całej planety przed inwazyjną i de-
strukcyjną działalnością człowieka. Coraz bardziej aktywne stały się powsta-
jące NGO’s, m.in. utworzone w 1971 roku stowarzyszenie Greenpeace. Te spo-
łeczne organizacje stopniowo obejmowały swoją działalnością coraz większą 
liczbę krajów. W rezultacie rządy poszczególnych państw znajdowały się pod 
coraz większą presją uznania trzech polityk: ekologicznej, energetycznej oraz 
klimatycznej, jako elementów krajowej i międzyrządowej polityki społeczno-
-gospodarczej. Wymienione trzy polityki można nazwać politykami global-
nymi. Wzajemne powiązanie oraz relatywne znaczenie każdej z tych polityk 
w latach 1971–2017 przedstawia schemat na rys. 2.

W latach 1971–2005 wśród polityk globalnych podstawowe znaczenie miała 
polityka ekologiczna, której realizacja doprowadziła w wielu krajach, głównie 
tych zaliczanych do czołówki gospodarczej świata, do istotnego ograniczenia 
obciążenia środowiska naturalnego przez działalność gospodarczą – zarówno 
podczas procesów produkcyjnych, jak i procesów konsumpcyjnych (w tym 
w fazie tworzenia i emisji odpadów, ich zaplanowanego składowania i prze-
twarzania, tzw. recyklingu, bądź spontanicznego porzucania tych odpadów 
na lądzie lub w zbiornikach wodnych).

W 1971 roku w Kalifornii wprowadzono pierwsze limity emisji spalin na 
podstawie ustawy z 1970 roku, w której postanowiono o utworzeniu Envi-
ronmental Protection Agency. Można przyjąć, że od tego momentu prowa-
dzona jest polityka ekologiczna, która z biegiem lat z polityki regionalnej 
przekształciła się w politykę globalną.

W 1973 roku miał miejsce pierwszy kryzys naftowy, który stał się impulsem 
do zdefiniowania i wdrażania polityki energetycznej zarówno w USA, jak  
i w Europie Zachodniej. W 1977 roku, po dziesięciu miesiącach urzędowania, 
prezydent USA Jimmy Carter powołał Departament of Energy, aby skoordy-
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nować politykę energetyczną, połączoną z polityką wykorzystania techniki 
jądrowej28.

W 1988 roku powołano Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), co zapoczątkowało prace nad definiowaniem i promowaniem poli-
tyki klimatycznej, a w 1989 roku w raporcie dla brytyjskiego rządu Blueprint 
for a Green Economy po raz pierwszy użyto określenia „zielona gospodarka”29.

W 1992 roku odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych, tzw. Szczyt 
Ziemi (w Rio de Janeiro), a w 1994 roku weszła w życie konwencja United 
Nations Framework Convention on Climate Change. Następnie w 1997 roku pod-
pisano protokół w Kioto (COP3).

Rys. 2. Ewolucja znaczenia i siły oddziaływania polityk globalnych definiowanych 
na forum światowym na krajową politykę gospodarczą – otwarte perspektywy od 
2017 roku
Źródło: opracowanie własne.

28 History at the Department of Energy, www.energy.gov (22.04.2017).
29 D.W. Pearce, A. Markandya, E. Barbier, Blueprint for a Green Economy, Earthscan, London 1989, s. 29.
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Można uznać, że wraz z wejściem w życie protokołu z Kioto, co miało 
miejsce w 2005 roku, największe znaczenie spośród polityk globalnych przy-
pisywano polityce klimatycznej. Obserwując wydarzenia na forum między-
narodowym od początku 2016 roku, można stwierdzić, że prawdopodobnie 
okres dominacji polityki klimatycznej dobiegł końca w grudniu 2016 roku, 
kiedy – co jest swoistym paradoksem – weszło w życie porozumienie pary-
skie z 2015 roku. Jesienią 2016 roku doszło bowiem do dwóch ważnych wy-
darzeń. W Niemczech rząd federalny nie zaakceptował programu wdrażania 
postanowień porozumienia paryskiego i przedstawiciel tego rządu podczas 
konferencji w Marakeszu (odbywającej się w listopadzie 2016 roku – COP22) 
nie mógł oznajmić, w jakiej perspektywie w Niemczech nastąpi wcześniej za-
powiadana redukcja zużycia węgla kamiennego i brunatnego do produkcji 
energii elektrycznej. W listopadzie 2016 roku Donald Trump, wówczas prezy-
dent-elekt USA, ogłosił, że zamierza stworzyć korzystne warunki dla rozwo-
ju przemysłu energetycznego, w tym dla rozszerzenia eksploatacji złóż ropy 
naftowej i gazu na lądzie i pod wodą, a zasadność kontynuowania polityki 
klimatycznej uznał za wątpliwą.

Obserwując wypowiedzi czołowych polityków z różnych krajów od po-
czątku 2017 roku, trudno przewidzieć, jak w kolejnych latach będzie kształ-
towana polityka klimatyczna na forum globalnym i w jakim zakresie nastąpi 
zróżnicowanie zdefiniowania i realizacji wymienionych trzech polityk w po-
szczególnych częściach świata, a nawet w poszczególnych regionach każde-
go z kontynentów. Nasila się wątpliwość, czy polityki globalne przed 2017 
rokiem „nie poszły za daleko”. Politycy pod presją aktywnych grup społecz-
nych formułowali obietnice, a następnie kształtowali normy prawne, których 
wypełnienie przestało być możliwe.

W zakresie ekologii wprowadzono m.in. normy zanieczyszczeń, jakie są 
dopuszczalne w żywności pochodzącej z akwenów morskich. Okazało się, że 
wśród światowej populacji ryb nie występują w ogóle tuńczyki, w których or-
ganizmach jest zmagazynowane mniej rtęci, niż wyznaczono to w normach. 
Trzeba było te normy skorygować, czyli ustalić mniej restrykcyjne wartości, aby 
w ogóle nie wyeliminować tuńczyków z legalnego obrotu towarowego. W za-
kresie energetyki zapowiedziano, że w Niemczech z systemu wycofane zostaną 
elektrownie jądrowe i jednocześnie zmniejszone będzie zużycie węgla do pro-
dukcji energii elektrycznej. W rzeczywistości w 2014 roku zużycie węgla brunat-
nego – uznawanego za najbardziej obciążający środowisko naturalne surowiec 
energetyczny pochodzenia organicznego – wzrosło w stosunku do lat poprzed-
nich. Prawdopodobnie do wyborów parlamentarnych na szczeblu federalnym, 
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które są zaplanowane na jesień 2017 roku, nie dojdzie do korekty niemieckiej 
polityki energetycznej, ale być może po tych wyborach nowy rząd zdobędzie 
się na odwagę i przyzna, że mimo rozwoju potencjału OZE nie uda się zreali-
zować już wytyczonych celów polityki energetycznej. W dyskusji o zmianach 
klimatycznych i wpływie człowieka na te zmiany trzeba wrócić do zdefiniowa-
nia faktycznych możliwości technicznych w zakresie redukcji emisji CO2. Afera 
dieslowa wywołana w USA jest przecież potwierdzeniem, że przemysł motory-
zacyjny nie jest w stanie produkować samochodów o emisji w granicach wyzna-
czonych norm. Wiadomo przy tym, że zastosowanie procedury pomiaru emisji 
Real Driving Emission (RDE) ujawnia nawet sześciokrotne przekroczenie norm30. 
Paradoksalna jest sytuacja, w której władze krajów członkowskich UE po cichu 
bojkotują stosowanie regulacji unijnych31. Idea e-mobilności – jak wszystkie po-
mysły upowszechniania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 
– zasługuje na promocję, ale tempo wymiany systemu napędzania środków 
transportu we wszystkich gałęziach zależy jednocześnie od dojrzałości tech-
nicznej i efektywności ekonomicznej produkcji, a następnie eksploatacji nowych 
urządzeń. Nie można mieć złudzeń – aby na drogach dominowały samochody 
z napędem elektrycznym zasilanym z baterii (battery electric vehicle – BEV) jako 
jedynym napędem – trzeba poczekać co najmniej dwie dekady. Nowi produ-
cenci – np. Tesla – przeżywają kłopoty, jakie są znane w przemyśle motoryzacyj-
nym od dziesięcioleci. Jeśli forsuje się szybki wzrost produkcji, to nieoczekiwane 
problemy sprawiają dostawcy części, wśród których są podmioty pozbawione 
odpowiednio dużego kapitału, aby sfinansować jednocześnie wzrost ilościowy 
produkcji i utrzymanie jakości wyrobów. W efekcie produkty końcowe nie speł-
niają norm oraz nie uzyskują niezbędnej akceptacji ze strony kupujących32.

Można się spodziewać, że od 2017 roku przez kilka kolejnych lat na fo-
rum międzynarodowym będą prowadzone dyskusje poświęcone zasadno-
ści (racjonalności) kontynuowania polityk globalnych. Pod wątpliwość mogą 
być stawiane:

 �  dobór argumentów przesądzających o obranych przez te polityki kie-
runkach,

 �  dobór argumentów uwzględnianych przy ustalaniu programów reali-
zacji każdej z tych polityk,

30  D. Neuerer, SDP-geführte Ministerien machen Druck auf Autobranche, www.handelsblatt.com (26.04.2017).
31  Abgaswerte. Dieselautos stossen fünfmal mehr Stickoxid aus als erlaubt, www.zeit.de (25.04.2017).
32 TESLA. Poker in der Produktion, www.handelsblatt.com (24.04.2017).
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 �  racjonalność utrzymania już wprowadzonych regulacji oraz dyscypliny 
w ich stosowaniu.

Wydarzenia, mające miejsce w 2016 roku, np. głęboka korekta niemieckie-
go programu energetycznego Energiewende, potwierdziły, iż wiele zgłaszanych 
zastrzeżeń dotyczących racjonalności polityk globalnych ma swoje uzasadnie-
nie merytoryczne. W tej sytuacji rozsądek nakazuje, aby na forum między-
narodowym odbyła się kolejna runda dyskusji naukowej i debaty politycznej 
poświęcona kształtowaniu zakresu przedmiotowego oraz harmonogramu re-
alizacji wymienionych trzech polityk globalnych.

O braku stabilności polityki energetycznej świadczy zmiana nastawienia 
do biopaliw. Zgodnie z przyjętymi na początku obecnego stulecia założe-
niami polityki energetycznej przewidującej upowszechnianie odnawialnych 
źródeł energii preferencje uzyskała produkcja biomasy, z której można wy-
twarzać paliwa alternatywne dla produktów z ropy naftowej i gazu. W latach 
2007–2011 nastąpił szybki wzrost produkcji paliw z biomasy z 0,9 do 1,9 mln 
baryłek na dobę33. Wraz z rozszerzaniem areałów, na których uprawiano ro-
ślinność wykorzystywaną do pozyskiwania biomasy, narastało zagrożenie, że 
wśród odbiorców produkcji rolnej „bak zastąpi talerz”. Przyjmując dwie ten-
dencje w skali całego globu: stałego wzrostu liczby ludności (w perspektywie 
2050 roku do 9 mld), a także wzrastającego średniego spożycia przez jednego 
mieszkańca (w okresie od 1965 roku z poziomu 2 000 kcal dziennie do pozio-
mu 2 800 kcal w 2030 roku), należy się liczyć z sytuacją, iż istotne zwiększa-
nie produkcji rolnej na rzecz przemysłu produkcji paliw „do baku” może do-
prowadzić do częściowego niedoboru żywności „na talerzu”. Przejawiałoby 
się to wzrostem cen żywności, a tym samym ograniczeniem jej dostępności 
dla najbiedniejszych grup społecznych. To zjawisko mogłoby być szczególnie 
dotkliwe w Afryce, gdzie lokalizowane są nowe gospodarstwa prowadzące 
uprawę roślin oleistych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle34. 

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku na świecie uświado-
miono sobie, że nie uda się pogodzić polityki wyeliminowania głodu na całym 
świecie z polityką zwiększania udziału biopaliw jako nośników energii ze źró-
deł odnawialnych35. Po 2014 roku, tj. od wystąpienia spadku cen paliw wytwa-

33  T. Bräutigam, Verwustes Ackerland. Investoren kehren Biokraftstoffen den Rücken, www.handelsblatt.com 
(28.08.2014).

34 D. Graham-Rowe, Energie. Tank gegen Teller, www.spektrum.de (14.03.2017).
35  Climate Change Mitigation and Poverty Reduction (CliMiP) – Trade-Offs or Win-Win Situations?, www.giga-

-hamburg.de (8.04.2017).
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rzanych z ropy naftowej, efektywność produkcji paliw z biomasy stała się na 
tyle niska, że odstępuje się od projektów zwiększania produkcji biomasy.

Od początku XXI wieku obserwowane są różne tendencje w kształtowa-
niu potencjału wytwarzania wtórnych nośników energii i sterowania procesa-
mi użytkowania tej energii. Przebieg poszczególnych procesów rozwojowych 
wpłynął na rynek tych nośników, a w konsekwencji na zmianę pozycji na rynku 
globalnym grupy krajów, które kontynuują eksport ropy naftowej i gazu, a tak-
że grupy krajów, które importują te surowce oraz uzyskiwane z nich wyroby. 
Obserwowane są przy tym dwie tendencje. USA – bez względu, czy głosiły 
taki pogląd, czy też go ukrywały (np. za kadencji prezydenta Baraka Obamy) 
– wspierają rozwój własnego sektora naftowego. Ta polityka doprowadziła do 
upowszechnienia technologii frackingu, czego konsekwencją jest silne oddzia-
ływanie amerykańskich (i kanadyjskich) producentów ropy i gazu na kształto-
wanie się cen tych surowców na rynku globalnym. Znamienne jest przy tym, że 
w obliczu dynamicznego rozwoju produkcji ropy i gazu z łupków w Ameryce 
Północnej, w Europie wprowadzono administracyjne bariery upowszechniania 
tej innowacyjnej technologii. Władze państw członkowskich UE zastosowały 
narzędzia interwencjonizmu, jasno formułując swój sprzeciw wobec inicjatyw 
potencjalnych inwestorów, którzy rozwiązania sprawdzone w USA i tam popu-
larne chcieli zaimplementować m.in.: we Francji, w Niemczech i Polsce36.

Brak akceptacji dla technologii frackingu wiąże się z silnym zaangażowa-
niem niektórych krajów europejskich, m.in.: Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, 
w promowanie technologii pozwalających na uzyskiwanie energii elektrycz-
nej z dwóch odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatru i energii promienio-
wania słonecznego. Po uzyskaniu kilkudziesięcioprocentowego udziału OZE 
w produkcji energii elektrycznej także w Europie pozyskano narzędzie od-
działywania na kształtowanie się cen paliw pochodzenia organicznego na 
rynku globalnym. W USA oraz w Europie Zachodniej powstały więc warunki 
do tego, aby korzystając z przewagi technologicznej, przeciwstawić się trwa-
jącej przez wiele dekad tendencji podwyższania cen surowców energetycz-
nych i związanego z nią przyspieszonego akumulowania kapitału przez kraje 
dysponujące dużymi zasobami ropy i gazu37. Załamanie ceny ropy naftowej 
na rynku światowym w 2014 roku ujawniło, że Rosja oraz kraje członkowskie 
OPEC nie są w stanie realizować swojej polityki wewnętrznej i zagranicznej, 
jeśli pozbawione są dochodów z eksportu ropy. W krajach OPEC graniczną 

36 D.-U. Mende, Ohne Fracking verspielt Deutschland seine Zukunft, www.zeit.de (6.11.2015).
37 Der Zauber der OPEC ist verflogen, www.handelsblatt.com (20.04.2017).
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ceną były wartości w przedziale od 135 USD za baryłkę (Iran) do 95 USD za 
baryłkę (w Arabii Saudyjskiej), natomiast w Rosji była to wartość 100 USD za 
baryłkę38.

Interwencjonizm władz publicznych wyrażający się w programie Energie-
wende wymagał coraz większego finansowego wspierania inwestorów i ope-
ratorów wdrażających nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej, 
co doprowadziło do istotnego podwyższenia dopłaty na wsparcie tego pro-
gramu, w Niemczech określanej jako EEG-Umlage. Od wprowadzenia w 2003 
roku tej opłaty obciążającej gospodarstwa domowe oraz małych komercyjnych 
odbiorców energii elektrycznej stawka wzrosła z 0,41 centa euro do 7 centów 
za kWh na początku 2017 roku. Wzrost obciążeń indywidualnych odbiorców, 
powodujący wzrost liczby gospodarstw domowych mających kłopoty z ure-
gulowaniem rachunku za zakup energii elektrycznej, jest jednak akceptowany 
społecznie, bowiem aż 79% osób objętych badaniami społecznymi potwierdza 
zasadność prowadzonej polityki energetycznej w Niemczech39. Obserwacja 
zachodzących zmian w procesie wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania 
energii elektrycznej wskazuje, że realizacja programu Energiewende nie osią-
gnie pożądanego stanu zmian strukturalnych w systemie energetycznym 
Niemiec tak długo, jak długo nie uda się opanować i upowszechnić nowej 
technologii magazynowania energii elektrycznej. Nie ma jeszcze przesłanek, 
aby przygotować prognozę, kiedy osiągnięcie wyznaczonego celu nastąpi, 
choć intensywne prace badawczo-rozwojowe prowadzone są na całym świe-
cie. Ani w USA, ani w Chinach, ani też w Europie przemysł nie przygotował 
odpowiednich rozwiązań. Do czasu, aż uda się sprawnie i efektywnie maga-
zynować energię elektryczną, konieczne jest utrzymywanie tradycyjnego po-
tencjału generacji energii elektrycznej na poziomie szczytowego zapotrzebo-
wania na tę energię. 24 stycznia 2017 roku, po raz kolejny w minionych latach, 
wystąpiło zjawisko pogodowe tzw. ciemnej flauty. Pod wpływem wyżu at-
mosferycznego ustał wiatr nad Europą Zachodnią, a utrzymująca się warstwa 
chmur znacznie ograniczyła dostęp promieni słonecznych do powierzchni 
ziemi. W tym dniu dwa podstawowe filary OZE, czyli generatory wiatrowe 
oraz parki ogniw fotowoltaicznych, prawie nie dawały zasilania do systemu 
produkcji energii elektrycznej40. To spowodowało, że aby zaspokoić wystę-
pujące potrzeby w Niemczech z pełną mocą musiały pracować wszystkie 

38  J. Hackhausen, Welche Staaten am meisten unter dem Ölpreisverfall leiden, www.twitter.com (15.10.2014).
39 A. Endres, Alles öko, aber günstig, www.zeit.de (27.03.2017).
40  S. Kersting, F. Specht, Streit um den Braunkohleausstieg. Kohle-Konter der Gewerkschaft, www.handelsblatt.

com (28.02.2017).
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elektrownie cieplne, w tym turbiny gazowe mające najwyższe ze wszystkich 
źródeł jednostkowe bezpośrednie koszty wytwarzania energii, a także jeszcze 
osiem pozostających w eksploatacji elektrowni jądrowych41.

Istniejące ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają efektywne zwięk-
szanie udziału energii elektrycznej uzyskiwanej z OZE ponad poziom ok. 30% 
w systemach krajów położonych dalej od równika niż równoleżnik 45° szeroko-
ści geograficznej północnej42, powodują, że coraz większe znaczenie mają nowe 
rozwiązania wpływające na redukcję zużycia energii. W epoce upowszechnia-
nia technologii cyfrowych możliwe jest doprowadzenie do usieciowienia prawie 
wszystkich odbiorników energii elektrycznej, a następnie precyzyjne sterowa-
nie zdecentralizowanymi generatorami i odbiornikami przy wykorzystaniu IoT, 
tak aby utrzymując wszystkie funkcjonalności tych urządzeń, zsynchronizować 
wytwarzanie i wykorzystanie energii, przy jednoczesnym zredukowaniu po-
boru tej energii43. Prawdopodobnie w okresie co najmniej do 2050 roku trzeba 
będzie akceptować korzystanie z pierwotnych nośników energii pochodzenia 
organicznego (czyli ropy, gazu i węgla) jako z ważnych, a być może w ogóle 
nadal dominujących źródeł wszelkiej energii zużywanej w gospodarce, w tym 
w transporcie, a także w usługach komunalnych44.

6.  Polskie doświadczenia w zakresie realizacji polityk 
globalnych
W Polsce polityka rządowa oceniana jest jako „prowęglowa”, czego prze-

jawami mają być m.in. podjęte po 2015 roku decyzje o wstrzymaniu dofinan-
sowania do rozproszonych OZE45, a także brak potwierdzenia, że podmioty 
upowszechniające rozwiązania w zakresie e-mobilności uzyskają preferencje 
podatkowe46. Kontestowanie polityk globalnych przez polskie władze – bez 
względu na formę, czy odbywa się jawnie, czy też w formie aktów dokona-
nych, ale urzędowo niekomentowanych – ma dwojakie przyczyny. Z jednej 

41  W Niemczech kontynuowany jest program wygaszania elektrowni atomowych. Od 1967 roku urucho-
miono łącznie 32 takie obiekty komercyjne, z których już tylko 8 pozostaje w eksploatacji. M. Brandt, 
Kernenergie in Deutschland, https://de.statista.com (13.04.2017).

42  Na tej szerokości geograficznej położone są w Europie m.in.: Lyon, Mediolan i Zagrzeb, a w Ameryce 
Północnej m.in.: Portland (Oregon, USA) i Montreal (Canada).

43 S. Reimelt, Die Zukunft liegt in der digitalen Vernetzung, www.handelsblatt.com (24.07.2013).
44 Shell, Scenarios Mountains and Oceans 2060, www.shell.com (30.03.2017).
45 I. Sudak, Zapaść na rynku OZE w Polsce. Zostajemy w tyle, www.wyborcza.pl (14.04.2017).
46  A. Kublik, Rząd PiS nie tknie oszustów podatkowych w imporcie używanych aut. Po cichu wycofuje się też 

z elektromobilności i wspierania samochodów na prąd, www.wyborcza.pl (12.04.2017).
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strony władze starają się chronić interesy wybranych grup społecznych i pod-
miotów gospodarczych (np. w sektorze górnictwa), z drugiej strony wyrażają 
wahanie, czy w krajowym interesie społecznym i gospodarczym leży promo-
wanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jeśli takie działanie 
jest obciążone ryzykiem osiągnięcia znacznie mniejszych efektów, niż jest to 
deklarowane przez osoby entuzjastycznie nastawione do nowych pomysłów.

Jeśli władza państwowa chce być wiarygodna dla społeczeństwa, to powinna 
sprzyjać otwartości dyskusji merytorycznej. Ważne jest wysłuchanie promotorów 
nowych idei, czyli tych osób, które „nie wiedzą, że się nie uda”. Ale nie można po-
mijać argumentów oponentów, którzy przez wiele lat zdobywali doświadczenie 
we wdrażaniu nowych rozwiązań i wielokrotnie musieli zaakceptować gorycz po-
rażki. Pomocne może być odwołanie się do triady: teza, antyteza i synteza. Czyn-
nikiem stymulującym harmonijny rozwój w takich sytuacjach bywa zapraszanie 
do dyskusji uczestników, którzy reprezentują odmienne poglądy. Doświadczenie 
USA pokazuje, że przez dwie minione dekady nie było wsparcia ze środków pu-
blicznych na prace badawcze poświęcone poszukiwaniu innych czynników wpły-
wających na zmiany klimatyczne niż zachowanie człowieka. Na początku 2017 
roku reakcją na wcześniejsze praktyki było ograniczenie dofinansowania na bada-
nia klimatu, m.in. o 31% zmniejszono budżet Environmental Protection Agency47. 
W reakcji na tę decyzję oraz na inne pomysły i decyzje prezydenta D. Trumpa  
22 kwietnia 2017 roku w wielu miastach w Ameryce, ale także w Europie i Azji, 
doszło do manifestacji ulicznych z udziałem środowisk akademickich, trzymają-
cych się zazwyczaj z dala od polityki. Hasłem tych manifestacji popartych w me-
diach społecznościowych przez 900 tys. osób reprezentujących 220 organizacji, 
było „Marsz dla nauki”48. Nota bene w Polsce główne media milczały na ten temat. 

Problemem nie jest redukcja budżetu konkretnej instytucji naukowej, tylko 
wartość łącznych nakładów ze środków publicznych na naukę i równomierne 
rozdzielanie tych środków na prowadzenie swobodnych badań, bez admini-
stracyjnych preferencji dla wybranych zagadnień i bez formułowania oczeki-
wań, co ma być efektem pracy naukowej.

Obserwując dyskusję o polskiej polityce ekologicznej, energetycznej i kli-
matycznej, a także oceniając decyzje kolejnych ekip sprawujących władzę, 
można wskazać pewne cechy zachowań społecznych i postępowania władz.

Po pierwsze, w Polsce cykl przemian społecznych przebiega w innym ryt-
mie, niż miało to miejsce w świecie zachodnim. Gros społeczeństwa uważa, że 

47  N. St. Fleur, Scientists, Feeling Under Siege, March Against Trump Policies, www.nytimes (23.03.2017).
48 T. Schröder, March for Science, www.zeit.de (23.03.2017).
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poziom zaspokojenia potrzeb indywidualnych jest tak niski, iż nie ma racjo-
nalnych podstaw, aby z dużym zaangażowaniem dbać o ekologię – czy w ska-
li lokalnej, czy też globalnej. Poza kilkoma incydentalnymi akcjami (np. kon-
sekwentny protest w dolinie Rospudy trwający w latach 1998–200749) nie ma 
silnej i utrzymującej się w długim okresie presji na władzę, aby podejmowała 
proekologiczne decyzje lub uwzględniała aspekty ekologiczne przy podejmo-
waniu decyzji inwestycyjnych. Bez długookresowej edukacji obejmującej całe 
społeczeństwo dominować będzie przejmowana z pokolenia na pokolenie po-
stawa, którą współcześnie można określić hasłami: „zużyty katalizator w sta-
rym samochodzie należy wyciąć, a nie wymienić” bądź „palę w piecu, co mam 
pod ręką, bo na drogi system czystego ogrzewania mieszkania mnie nie stać”.

Po drugie, głos zwolenników polityki klimatycznej w Polsce brzmi naj-
częściej nieautentycznie. Jeśli ich głównym argumentem za podejmowaniem 
działań w kraju jest przywołanie regulacji unijnych, to znaczy, że ci zwolen-
nicy z jednej strony nie potrafią sformułować przekonującego uzasadnienia, 
a z drugiej strony nie potrafią wartościować niezbędnych nakładów na okre-
ślone działania oraz efektów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Brakuje 
krytycznego, rzeczowego odniesienia do komunikatów i programów, które 
są kreowane na forum międzynarodowym. Mieszkając w kraju, w którym nie 
było i nie ma wybuchających wulkanów, w ogóle nie potrafimy docenić istoty 
pytania i poszukiwać odpowiedzi, jaka jest proporcja między emisją różno-
rodnych gazów, w tym gazów cieplarnianych, podczas jednorazowej erupcji 
jakiegokolwiek wulkanu na globie a emisją CO2 przez wszystkie urządzenia 
spalające paliwa stałe, ciekłe i gazowe pochodzenia organicznego, eksploato-
wane przez rok w całej Europie. Warunkiem autentycznej akceptacji polityki 
klimatycznej jest przedstawienie realnych scenariuszy wpływu zmian w za-
chowaniu człowieka na proces podwyższania się temperatury atmosfery wo-
kół Ziemi oraz cech i skali oddziaływania innych czynników na klimat niż 
zachowanie człowieka. Niestety do tej pory na całym świecie kompleksowych 
scenariuszy nie wypracowano. Polityka klimatyczna, jeśli ją traktować jako 
światowy program promowania nowych rozwiązań technicznych, w każdym 
kraju musi być realizowana przy zastosowaniu programu dostosowanego do 
lokalnych potrzeb i możliwości. Ze względu na krajowe wielostronne ogra-
niczenia koncepcja e-mobilności w Polsce będzie zapewne wdrażana w spo-
sób symboliczny przez wiele lat, mimo że na świecie osiągnięcia liderów, np. 
Chin, mogą być imponujące już w perspektywie 2025 roku.

49 R. Szymczuk, Zwycięstwo nad Rospudą, „Dzikie Życie” 2009, Nr 5, s. 1.
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Dyskusja o celowości i racjonalności polityki klimatycznej powinna być pro-
wadzona w kontekście polityki militarnej. Po zakończeniu zimnej wojny po-
wstało wrażenie, że na świecie spadną nakłady na zbrojenia, w tym na prace 
naukowe nad nowymi technikami ataku i obrony. Analiza kształtowania się 
tych wydatków na świecie w latach 1988–2016 wskazuje, że ich wartość rzeczy-
wista nie zmalała. Ilustrują to dwa wykresy (rys. 3). Polska ma ważny udział 
w tych wydatkach w skali europejskiej, gdyż kolejne rządy starają się utrzymać 
je na poziomie ok. 2,0% wartości krajowego PKB. Skoro w naszym kraju nie ma 
społecznego oporu przed utrzymywaniem dość dużych wydatków na sektor 
militarny, w tym na rozwój odpowiednich technik wykorzystywanych w tym 
sektorze, to nigdy w Polsce nie było powodu, aby elity i środowiska opiniotwór-
cze angażowały się w promowanie alternatywnego programu rozwoju techniki 
i technologii zgodnie z celami polityki klimatycznej.

Rys. 3. A) Wydatki na cele militarne na świecie w latach 1988–2016 (mld USD, ceny 
stałe z 2015 roku). B) Wydatki na cele militarne w krajach, w których w 2016 roku 
zrealizowano największe wydatki militarne (mld USD, ceny bieżące)
Źródło: opracowanie własne na podstawie World military spending: Increases in the USA 
and Europe, decreases in oil-exporting countries, www.sipri.org (24.04.2017).
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Spośród polityk globalnych dla Polski podstawowe znaczenie ma krajowa 
polityka energetyczna. Można jej nadać następujące cechy:

 �  realna, czyli z celami przejściowymi, których realizacja powinna przy-
nieść efekty w ciągu 5 lat,

 � ekonomicznie akceptowalna,
 � ekologicznie satysfakcjonująca.

W perspektywie 5 lat podstawowe dwie technologie OZE: wykorzystania 
wiatru oraz promieniowania słonecznego, nie zapewnią osiągnięcia kosztów 
wytworzenia energii na porównywalnym poziomie do energetyki tradycyjnej. 
Promowanie OZE wymaga przedstawienia kilku wariantów wsparcia inwe-
storów prywatnych ze środków publicznych. Wydaje się, że poza symbolicz-
nymi projektami w Polsce nie ma perspektywy wsparcia OZE w najbliższych 
latach. Polska nie jest gotowa do podjęcia kapitałochłonnego projektu budo-
wania od podstaw energetyki jądrowej. W transporcie lądowym dominować 
będzie trakcja elektryczna w transporcie kolejowym towarowym i pasażer-
skim, a w transporcie drogowym przede wszystkim nadal będą eksploatowa-
ne stare importowane samochody osobowe i ciężarowe, kupowane z drugiej 
ręki. W perspektywie 5 lat nie należy oczekiwać zmian strukturalnych w zu-
życiu energii w transporcie, a także w gospodarce komunalnej.

Oznacza to, że realna polityka energetyczna w Polsce będzie przewidy-
wać:

 �  dominujący udział węgla kamiennego i brunatnego jako surowców 
wykorzystywanych w produkcji energii elektrycznej,

 �  wykorzystanie benzyn i oleju napędowego jako podstawowych paliw 
w transporcie osób i rzeczy, w tym w ramach motoryzacji indywidu-
alnej,

 �  symboliczne zmiany w strukturze nośników energii wykorzystywa-
nych w gospodarce komunalnej, zbiorowej i rozproszonej.

Polityka energetycznie będzie ekonomicznie akceptowalna, jeśli będzie 
wspierać dwa procesy równocześnie: racjonalizacji zużycia energii oraz racjo-
nalizacji produkcji pierwotnych i wtórnych nośników energii. 

Nie ma podstaw, aby oczekiwać, że w najbliższych latach nastąpi postęp 
w zakresie racjonalności zużycia energii – ani w przemyśle, ani w transporcie, 
ani w gospodarce komunalnej. Bodźce skłaniające do podejmowania projek-
tów prowadzących do obniżenia jednostkowego zużycia energii są słabe, a na 
najbliższe lata nie są zapowiedziane istotne zmiany w tym zakresie. Działa-
nia administracyjne nie są przygotowane, a mechanizm rynkowy w tej sferze 
praktycznie nie ma oddziaływania.
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Racjonalizacja produkcji surowców energetycznych, czyli górnictwa węgla 
kamiennego i brunatnego oraz gazu, mogłaby wystąpić, jeśli przywrócony zo-
stałby mechanizm rynkowy w górnictwie. Decyzje podejmowane w Polsce po 
2015 roku prowadzą do osłabienia mechanizmu rynkowego w tym sektorze 
gospodarki. Jedynym czynnikiem wywierającym presję cenową na państwo-
we zakłady górnicze pozostaje aktywność importerów węgla kamiennego.

Racjonalizacja produkcji wtórnych nośników energii, tj. paliw ciekłych 
i gazowych oraz energii elektrycznej, jest stymulowana słabo ze względu na 
pogłębiającą się integrację podmiotową między sektorem wydobywczym 
a podmiotami zarządzającymi elektrowniami i zajmującymi się dystrybucją 
energii elektrycznej. Właściwie gorzej być nie może.

Ale nie należy jednostronnie oceniać polityki energetycznej w Polsce po 
2015 roku. Nie ma kraju w Europie, który nie wspierałby ze środków pu-
blicznych producentów pierwotnych lub/i wtórnych nośników energii. Me-
toda przyjęta w Polsce, która doprowadziła do zaangażowania kapitałowego 
producentów i dystrybutorów energii elektrycznej w państwowe przedsię-
biorstwa górnicze, nie zasługuje na krytykę ze względu na fakt samego za-
angażowania. Niepokój budzi brak scenariusza „odwrotu”, który byłby ko-
nieczny w chwili zrównoważenia się średnich pełnych kosztów wydobycia 
węgla kamiennego w Polsce z cenami węgla na rynku światowym. O tym, 
że wypracowanie takiego scenariusza w przyszłości będzie bardzo drogie, 
przekonuje doświadczenie z przeszłości i z zagranicy. Zintegrowany sektor 
górniczo-energetyczny będzie używał różnorodnych metod oddziaływania 
na władze publiczne oraz społeczeństwo, aby chronić swe interesy branżowe.

7.  Szczególna rola Imperium: władza publiczna trzech 
poziomów w Unii Europejskiej
Użycie określenia „Imperium” w odniesieniu do Unii Europejskiej jest 

w pełni zasadne, jeśli uwzględni się podpowiedź słownika50, że dotyczy okre-
ślonego prawem podziału władzy. Unia Europejska jest jedynym na świecie 
przykładem ustanowienia władzy publicznej: ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej na poziomie powyżej suwerennego państwa. Właśnie w UE taka 
władza powstała, powodując, że Imperium ma władzę publiczną na trzech 
poziomach: ponadpaństwowym (czyli unijnym), państwowym i samorządo-
wym. Wątpliwości towarzyszące funkcjonowaniu tego Imperium ujawniają 

50  Imperium: 5. „określony prawem zakres władzy decyzyjnej organów państwowych”, http://sjp.pwn.
pl (17.04.2017).
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się w zróżnicowany sposób. Wynik referendum o Brexicie, które się odbyło  
23 czerwca 2016 roku, było spektakularnym przykładem dezaprobaty – 
bardziej emocjonalnej niż racjonalnej – dla funkcjonowania UE w obecnym 
kształcie organizacyjnym i w występującym współcześnie sposobie realizacji 
zadań przez władze ponadpaństwowe. Rząd brytyjski podjął działania, aby 
doprowadzić do opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię w perspektywie 
2019 roku. Jak długo ten proces nie zostanie zakończony, nie będzie wiado-
mo, czy do Brexitu faktycznie dojdzie i jak ostatecznie zostaną ukształtowane 
relacje między krajami członkowskimi oraz organami UE z jednej strony a kil-
koma krajami zachodnioeuropejskimi, w tym Wielką Brytanią, pozostającymi 
poza wspólnotą z drugiej strony.

Można się spodziewać, że w najbliższych latach na kontynencie europej-
skim będzie trwać ożywiona dyskusja, jak kontynuować proces integracji 
społeczno-gospodarczej. Pierwotnie ten proces miał charakter jedynie inte-
gracji gospodarczej, rozpoczętej w 1952 roku (z chwilą wejścia w życie Trak-
tatu EWWiS), a następnie przekształcił się w proces jednoczesnej integracji 
instytucjonalnej i gospodarczej. W zakresie tworzenia instytucji europejskich 
najważniejszymi osiągnięciami były:

 � powołanie w 1957 roku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
 �  powołanie w 1965 roku wspólnej Komisji ustanowionej po fuzji Komisji 

EWG, Komisji Euroatomu oraz Wysokiej Władzy EWWiS,
 �  wyłonienie w 1979 roku pierwszego składu Parlamentu Europejskiego 

w drodze bezpośrednich wyborów,
 � powołanie w 1998 roku Europejskiego Banku Centralnego.

Trwający już wiele dziesięcioleci proces wielostronnej integracji w ramach 
stopniowo rozszerzanej (pod względem terytorialnym oraz liczebności kra-
jów członkowskich) UE po 2008 roku został poddany coraz ostrzejszej kryty-
ce społeczności krajów członkowskich. Kryzys finansowy rozpoczęty w 2007 
roku ujawnił w kolejnych latach głębokie słabości gospodarki poszczególnych 
krajów członkowskich i gospodarki unijnej jako całości51. Jedną z głównych 
osi fali krytyki był dylemat, czy ulegać preferowanej przez Niemcy polity-
ce równoważenia budżetów publicznych przez redukcję wydatków publicz-
nych, czy też pozwalać niektórym krajom, szczególnie z Europy Południowej, 
na wspieranie podmiotów gospodarczych nawet za cenę lawinowego pogłę-

51  J.E. Stiglitz, Crises: Principles and Policies. With an Application to the Euro Zone Crisis [w:] Life After Debt. 
The Origins and Resolutions of Debt Crises, J.E. Stiglitz, D. Heymann (eds.), Palgrave Macmillan, New 
York 2014, s. 43.
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biania się deficytu w budżetach państwowych52. W 2017 roku eksperci na-
dal nie są zgodni, czy zastosowanie koncepcji proponowanej przez Niemcy 
było najlepszym z możliwych scenariuszy. Okazało się, że pole do stosowa-
nia interwencjonizmu zostało znacznie ograniczone w wyniku zastosowa-
nych oszczędności budżetowych, co doprowadziło w wielu krajach do duże-
go, a nawet drastycznego obniżenia poziomu konsumpcji znaczących grup 
społecznych, w tym przede wszystkim ludzi młodych. Reakcją społeczną 
ze strony liczących się grup było zrezygnowanie ze starań o lepszy poziom 
życia, co doprowadziło do ujawnienia się postawy „lepiej zadbajmy o swoje 
bezpieczeństwo, którego większym gwarantem jest państwo narodowe, niż 
zbiurokratyzowana UE pozbawiona realnej siły sprawczej w eliminowaniu 
kryzysów”. W obliczu narastających nastrojów antyunijnych konieczne jest 
rozważanie scenariusza, zgodnie z którym dojdzie do demontażu istniejącej 
UE. Ze strony intelektualistów wyrażane są już wstępne idee, jak miałyby się 
kształtować relacje między krajami europejskimi po anulowaniu obowiązują-
cego traktatu lizbońskiego z 2007 roku. Po zapoznaniu się z tymi ideami łatwo 
dostrzec, że już na etapie wstępnej dyskusji zauważono, iż zdezintegrowane 
kraje europejskie będą zbyt słabe, aby móc skutecznie oddziaływać na proce-
sy zmian w skali globalnej, więc ewentualne rozwiązanie istniejącej Unii do-
prowadzi zapewne do powołania nowej formy uzgadniania wspólnej polityki 
europejskiej i jej prowadzenia w imieniu grupy państw53.

Wśród przyczyn obniżania się poziomu społecznego wsparcia dla dzia-
łalności UE jest niska efektywność projektów inicjowanych i finansowanych 
przy wsparciu funduszy wspólnotowych. Dostrzega się, że zbyt mało środ-
ków przeznacza się na rozwój technologii, które będą decydować w kolejnych 
dekadach o konkurencyjności europejskiej gospodarki w konfrontacji global-
nej. Coraz silniejsza krytyka dotyczy sposobu akceptowania projektów, które 
przewidują „lanie betonu”. Jednym z przykładów dotyczącym infrastruktury 
transportowej są nietrafione inwestycje portowe. W latach 2007–2013 sfinanso-
wano 42 projekty o łącznej kwocie subwencji z funduszy unijnych w wysoko-
ści 1,4 mld EUR, z czego aż 400 mln EUR trafiło na sfinansowanie infrastruk-
tury słabo wykorzystywanej. Spektakularnym przypadkiem jest niemiecki 
port Jade-Weser w Wilhelmshaven, który otrzymał 33 mln EUR bezzwrotnych 
dotacji oraz niskooprocentowane kredyty w wysokości 325 mln EUR. W 2016 
roku poziom wykorzystania utworzonego potencjału portowego oceniany był 

52 H. James, Europäische Union. Der Euro – mehr als eine Währung, www.nzz.ch (3.04.2017).
53 J. Habermans, Eine Umgruppierung der Kräfte ist überfällig, www.zeit.de (20.04.2017).
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na zaledwie 16%54. Upublicznianie takich informacji kreuje w społecznościach 
wielu krajów członkowskich przeświadczenie, że interwencjonizm realizowa-
ny przez Imperium jest zbyt często zwykłym marnotrawieniem środków pu-
blicznych. Ingerencja władzy publicznej mniej służy osiąganiu długookreso-
wych celów gospodarczych, a bardziej jest wykorzystywana dla uzyskiwania 
przez polityków poklasku wśród lokalnych społeczności.

W tle dyskusji o perspektywach integracji europejskiej pozostaje kwestia 
polityki międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne państwa na kon-
tynencie. Jeśli Wielka Brytania będzie szukać szansy na sukces na forum świa-
towym, a nie europejskim, to po Brexicie na kontynencie dodatkowo wzrośnie 
znaczenie Niemiec, które dysponują gospodarką najsilniejszą wśród krajów 
unijnych. PKB w Niemczech w 2015 roku wyniosło 3 363 mld USD i było wyż-
sze od PKB we Francji o 39% oraz od PKB we Włoszech o 85%55. Rola polity-
ki władz niemieckich oraz ekspansja podmiotów gospodarczych z tego kra-
ju jest przedmiotem jawnej lub cichej krytyki w innych krajach europejskich, 
m.in. w Polsce i Francji56. W trakcie dyskusji o aktywności i zaniechaniach 
federalnych władz Niemiec na uwagę zasługuje wątek finansowania wydat-
ków na zbrojenia, który został wywołany przez amerykańskiego prezydenta 
D. Trumpa. Po drugiej wojnie światowej cała międzynarodowa społeczność 
z ulgą przyjęła, że Niemcy wydają jedynie małą część środków publicznych 
na zbrojenia – w 2015 roku wydatki na ten cel wynosiły mniej niż 0,5 PKB. 
Jeśli Niemcy miałyby faktycznie zwiększyć wydatki na zbrojenia do poziomu 
normy w NATO, tj. do poziomu 2,0% PKB, to w ciągu kilku lat może dojść do 
sytuacji, iż Niemcy będą dysponować nie tylko relatywnie silną gospodar-
ka, lecz także relatywnie dużym potencjałem militarnym porównywalnym 
do potencjału rosyjskiego57. Wydaje się, że taki wzrost potencjału militarnego 
Niemiec nie leży w interesie żadnego kraju europejskiego, na czele z Francją 
i Polską – krajami o bardzo negatywnych doświadczeniach w zakresie tworze-
nia przeciwwagi dla Niemiec.

54  R. Berschens, Verschwendung von EU-Geldern. Finanzspritzen für Geisterhäfen, www.handelsblatt.com 
(23.09.2016).

55 Dane Banku Światowego, https://data.worldbank.org (17.04.2017).
56  Szczególne znaczenie można przypisać krytyce pod adresem Niemiec ze strony Emmanuela Macrona, 

prezydenta Francji, który generalnie wypowiada się za integracją europejską, ale widzi w ekspan-
sji gospodarczej Niemiec ważny czynnik destabilizujący proces współpracy gospodarczej między 
krajami członkowskimi. Zob. Macron kritisiert Deutschlands Wirtschaftsstärke, www.handelsblatt.com 
(17.04.2017).

57A. Tooze, Europa. Ohne grossen Bruder, www.zeit.de (23.02.2017).
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8.  America first – czego Europa będzie się uczyć od Ameryki?
USA do 1914 roku nie należały do głównego rynku światowego. Wartość 

nadwyżki wartości eksportu nad wartością importu wynosił 1 mld dolarów 
rocznie. Kraje europejskie uczestniczące w pierwszej wojnie światowej po obu 
stronach konfliktu zaopatrywały się u amerykańskich producentów uzbro-
jenia (przede wszystkim amunicji) w tak dużej skali, iż ta nadwyżka w 1916 
roku zaczęła osiągać 1 mld USD nawet w ciągu jednego tygodnia. Łącznie 
w 1917 roku wyniosła 82 mld USD. Polityka America first była wówczas co-
dzienną praktyką58.

Przez prawie całe stulecie USA prowadziły politykę osiągania korzyści na 
rynku międzynarodowym, których źródłem były jednostronnie narzucone 
lub podstępnie ukształtowane relacje gospodarcze z zagranicznymi partne-
rami, wspierane relacjami politycznymi, a nawet militarnymi. O charakterze 
tych relacji i uzyskiwanych korzyściach raportowali w przeszłości nie tylko 
obcokrajowcy59, dotknięci skutkami takiej amerykańskiej polityki, lecz także 
amerykańscy autorzy60.

Jeśli przyjąć za nowym prezydentem D. Trumpem, że hasło America first 
ma być rozumiane jako nadanie priorytetu interesom amerykańskiej gospo-
darki nad interesami gospodarek innych krajów, to w najbliższych latach de 
facto nie dojdzie do zmiany relacji USA z innymi krajami. Ale to hasło można 
odebrać inaczej – trzeba wnikliwie obserwować, co się dzieje w USA, aby zro-
zumieć, że wiele z tych doświadczeń może być przenoszone na inne konty-
nenty, a tym samym do Polski.

Zasługuje na uwagę, że na początku 2017 roku w USA doszło do spek-
takularnej konfrontacji dwóch światopoglądów. Tradycyjnie reprezentowa-
na postawa swobody i odpowiedzialności jednostki została skonfrontowana 
z nowym dla Amerykanów, ale powszechnie uznawanym w wielu krajach, po-
glądem o konieczności zapewnienia każdemu obywatelowi minimum zabez-
pieczenia socjalnego. Poznając różne pomysły nowego prezydenta, dostrze-
żono, że we współczesnym świecie nie może funkcjonować społeczeństwo 
absolutnie nieczułe na wszystkie negatywne konsekwencje ekonomicznego 
wykluczenia jednostki. Zlikwidowanie Obamacare, czyli systemu powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego, co obiecywał Trump podczas kampanii 

58 T. Giersch, Der grosse Profiteur des Weltkriegs, www.handelsblatt.com (23.08.2014).
59  M.in. G. Kołodko, Nieludzka twarz globalizacji [w:] G. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, P. Kozłowski, 

M. Wojtysiak-Kotlarski (red. nauk.), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, s. 1024.
60 M.in. J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 37.
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wyborczej, musiałoby doprowadzić do wycofania gwarancji podstawowej 
opieki zdrowotnej dla licznej grupy obywateli. Przez stulecia takiej gwarancji 
w USA nie zapewniono, choć była to powszechna praktyka we wszystkich 
krajach wysokorozwiniętych na innych kontynentach oraz w wielu krajach 
o niższym poziomie rozwoju niż USA. Ale skoro taką gwarancję wprowadzo-
no, to cofnięcie musiałoby być traktowane jako całkowite oddzielenie polityki 
technologicznego i gospodarczego rozwoju America first od wprowadzonej 
przez poprzedniego prezydenta polityki minimalnego zabezpieczenia so-
cjalnego swoich obywateli61. D. Trump nie ustaje w zabiegach, aby przekonać 
obie izby parlamentu do redukcji nakładów na ochronę zdrowia, a podjęcie 
ostatecznych decyzji musi nastąpić przed 1 października 2017 roku, kiedy za-
padnie rozstrzygnięcie co do wielkości i struktury budżetu federalnego na ko-
lejny rok62. USA mogą się tym bardziej zamykać przed imigracją, im bardziej 
ujawnią się dwa procesy: popyt na siłę roboczą, w tym niewykwalifikowaną, 
będzie spadać, a także wzrastać będą koszty wsparcia socjalnego dla najuboż-
szych mieszkańców. 

Nie ulega więc wątpliwości, że USA będą się zmieniać. Być może w Ame-
ryce już w ciągu najbliższych 5 lat ujawnią się nowe formy interwencjonizmu 
państwowego, jeśli dysproporcje w poziomie życia wewnątrz tego licznego 
społeczeństwa zaczną się jeszcze bardziej pogłębiać niż do tej pory. Czynni-
kiem kreującym te dysproporcje będzie dynamiczny rozwój technologiczny, 
prawdopodobnie prowadzący do eksplozji bezrobocia, tak jak przewidują to 
eksperci prognozujący eliminację człowieka z licznych procesów gospodaro-
wania w wyniku upowszechniania zastosowania robotów. Do tego dojdzie 
utrata miejsca przy biurku jako „swojego miejsca pracy” przez białe kołnie-
rzyki, które – jeśli nadal będą zatrudnieni – będą pracować, korzystając z róż-
norodnych form mobilności w trakcie wykonywania wszelkich czynności 
w ciągu całej doby, swobodnie zmieniając swoją lokalizację63. Jeśli dwanaście 
podmiotów gospodarczych już zarejestrowanych w USA jako uczestnicy pro-
gramu testowania pojazdów bez kierowcy (tzw. autonomous vehicles) w per-
spektywie dziesięciu lat miałoby doprowadzić do wprowadzenia do eksplo-
atacji i komercyjnego użytkowania pojazdów drogowych, w których autopilot 
przejmie 100% czynności od kierowcy, to pracę stracą setki tysięcy kierowców. 
Jeśli amerykański lider e-commerce firma Amazon.com upowszechni cyfro-

61 F. Wiebe, Amerikas historische Stunde, www.handelsblatt.com (25.03.2017).
62  P. Lanz, „Shutdown“ abgewendet – und Trump erhält sogar mehr Geld fürs Militär, www.nzz.ch (1.05.2017).
63  J. Steger, Digitalisierung der Arbeitswelt. Jetzt wird es richtig ernst – für alle Berufsgruppen, www.handels-

blatt.com (24.03.2017).



69Wojciech Paprocki

wą technologię pracy sklepu „za rogiem” pozbawionego w ogóle personelu, 
to pracę stracą setki tysięcy sprzedawców zatrudnionych obecnie w handlu 
detalicznym. Natomiast oferowane w obu tych przypadkach konsumentom 
towary i usługi będą tańsze z tego powodu, iż w procesie ich wytwarzania 
i dystrybucji zostanie znacznie zredukowany koszt pracy.

America first będzie prawdopodobnie oznaczać, że w amerykańskiej go-
spodarce Europejczycy będą dostrzegać nowe praktyki, z których część bę-
dzie godna podziwu ze względu na zastosowanie innowacji wywrotowych 
(disruptive innovations). Następnie te praktyki będą analizowane, aby móc je 
zaadoptować do warunków występujących w Europie. Będzie to przebiegać 
podobnie, jak w minionym półwieczu z przyswajaniem sobie słów amerykań-
skiego pochodzenia: marketing, business logistics, computer, Internet, artificial 
intelligence. Konsekwencjami wprowadzenia do użycia tych pojęć w Europie 
były: zmiana zachowań społeczeństwa, zmiany w funkcjonowaniu gospodar-
ki oraz zmiany w funkcjonowaniu władz publicznych.

9.  Niecne praktyki podmiotów prawa międzynarodowego  
i ich elit
W epoce dynamicznego rozwoju nauki, technologii i budowania nowych 

systemów społeczno-gospodarczych przed władzami publicznymi stają nowe 
wyzwania. Jednym z nich staje się zapobieganie dojścia do sytuacji, w której 
„po stronie zła” obok osób i organizacji klasyfikowanych tradycyjnie jako agre-
sorzy i przestępcy pojawiają się władze i podległe im służby państwowe z kra-
jów określanych zwyczajowo jako partnerzy i sojusznicy. Od ujawnienia w 2013 
roku przez Edwarda Snowdena dokumentów ilustrujących działanie amery-
kańskich służb specjalnych wiadomo, że wszystkie rządy na świecie mogą być 
zasadnie posądzane o inicjowanie oraz prowadzenie systematycznych działań 
przeciwko interesom innych podmiotów prawa międzynarodowego. Na szcze-
gólnie surową ocenę zasłużyły akcje szpiegowania przez amerykańskie służby 
specjalne niemieckich władz publicznych oraz podmiotów gospodarczych64. 
Nieufność rosnąca między władzami państw tworzącymi blok zachodni nie 
tylko ułatwia innym krajom, w tym Chinom i Rosji, prowadzenie własnej gry, 
ale przede wszystkim utrudnia współpracę w zakresie rozwoju nauki i techniki 
oraz zacieśniania wzajemnie pożytecznej współpracy gospodarczej.

Kolejnym zjawiskiem zasługującym na negatywną ocenę jest kryminalna 
praktyka polityków sprawujących władzę, którzy deklarują wspieranie własnej 

64 Corporate Trust. Spionage kostet deutsche Wirtschaft Milliarden, www.handelsblatt.com (19.02.2017).
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gospodarki, a w praktyce działają na jej niekorzyść, naruszając w wielu przy-
padkach także interesy innych krajów. W dwóch krajach, z których pierwszy jest 
członkiem ekskluzywnego kręgu krajów członków OECD, tj. w Korei Południo-
wej, a drugi jest zaliczany do grona nowych potęg gospodarczych świata BRICS, 
tj. w Brazylii, w minionych dekadach podjęto państwowe programy wspomaga-
nia tzw. public-champions. Celem działań władz państwowych wobec podmiotów 
gospodarczych należących do sektora państwowego było ułatwienie im osiąga-
nia sukcesów komercyjnych na skalę międzynarodową, a nawet globalną. Do-
świadczenie obu wymienionych krajów wskazują, że taka – deklarowana przez 
władze jako nowoczesna – metoda interwencjonizmu sprzyjała korupcji na wiel-
ką skalę. W Brazylii pośrednikiem z jednej strony między politykami i urzędni-
kami (włączając w tę kryminalną działalność troje kolejnych prezydentów pań-
stwa), a z drugiej strony rozwijającymi się krajowymi koncernami państwowymi 
z sektorów infrastrukturalnych (m.in. telekomunikacja, wydobycie i przetwór-
stwo ropy naftowej), stało się prywatne przedsiębiorstwo budowlane65. O skali 
nielegalnych przepływów pieniędzy świadczy kwota: 4,5 mld USD łapówek, 
które trafiły do rąk polityków w Brazylii i innych krajach Ameryki Południo-
wej oraz w Afryce. Jedną z konsekwencji było doprowadzenie do impeachmen-
tu urzędującej prezydent państwa i postawienie zarzutów przez prokuraturę 
jednocześnie dwóm byłym prezydentom. Inną konsekwencją jest zachwianie 
działalności operacyjnej i handlowej wielu przedsiębiorstw państwowych i pry-
watnych zamieszanych w ten skandal. Ocenia się, że w dotkniętych podmiotach 
gospodarczych może stracić pracę powyżej stu tysięcy pracowników66. W Korei 
Południowej podobnie, ujawnienie korupcji obejmującej liczne grono polityków 
doprowadziło do impeachmentu prezydent państwa i postawieniu jej zarzutów. 
W południowokoreańskiej gospodarce doszło do szczególnie dotkliwych zabu-
rzeń, gdyż w tej aferze brali udział członkowie najwyższego szczebla menedże-
rów koncernów ubiegających się w minionych dwóch dekadach o pozycję wśród 
liderów gospodarki światowej: Samsung oraz Hyundai67. 

W Polsce międzywojennej budowanie, a następnie rozwój administracji 
państwowej odbywał się pod presją różnych środowisk, które chciały wy-
korzystać szansę przechwycenia środków publicznych w zamian za zapew-
nienie świadczenia wzajemnego dla decydentów z sektora publicznego. Po-
wszechność przekupstwa polityków i urzędników potwierdzają różnorodne 

65 Emílio Odebrecht exagera numa intimidade con Lula, Journal do Brasil, 15.04.2017.
66  A. Busch, Skaldal um brasilianischen Baukonzern Odebrecht. Bestochen mit deutscher Gründlichkeit, www.

nzz.ch (17.03.2017).
67 Park Geun Hye. Südkoreas Ex-Präsidentin wegen Bestechlichkeit angeklagt, www.zeit.de (17.04.2017).
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pamiętniki i biografie dotyczące tamtego okresu68. Doświadczenia historycz-
ne powinny być przestrogą, iż dobre zamiary dotyczące zaangażowania się 
władz publicznych we wspieranie działalności gospodarczej jest obciążone 
wysokim ryzykiem wystąpienia zachowań nie tylko nieetycznych, lecz także 
wręcz mających charakter deliktu. 

Ryzyko wystąpienia korupcji na dużą skalę wydaje się szczególnie wyso-
kie, jeśli w państwie dochodzi do powstania ścisłych więzi interpersonalnych 
wśród przedstawicieli władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, która 
powinna sprawować nadzór nad administracją państwa. Nie ma wątpliwości, 
że w Brazylii dodatkowo doszło do powstania więzi tego typu z przedstawi-
cielami władzy sądowniczej, co stworzyło mylne wrażenie, że „nikt nie może 
zostać oskarżony”. W takiej atmosferze korumpowanie stało się rutynową 
praktyką łączącą polityków i urzędników z przedstawicielami biznesu.

W drugiej dekadzie XXI wieku różnorodne działania trudno jest ukryć, 
gdyż cyfryzacja obejmuje coraz więcej procedur. To znaczy, że dane dotyczące 
transakcji mogą być w sposób niekontrolowany multiplikowane, a co najmniej 
część z nich może zostać ujawniona przez osoby postronne, działające zarów-
no w sposób legalny, jak i przestępczy. Działania hackerów w takich przy-
padkach wywołują lawinowe konsekwencje, czego przykładem stała się akcja 
określana mianem Panama-Leaks, prowadząca do ukarania osób unikających 
w ojczyźnie opodatkowania swoich dochodów, zainicjowana po publikacji 
danych z instytucji finansowych z siedzibą w tzw. rajach podatkowych69.

10. Tradycyjne wyzwania w 2017 roku
Obserwujemy ważne procesy przemian społeczno-politycznych. W USA 

pierwsze miesiące prezydentury D. Trumpa nie pozwalają jeszcze na sprecy-
zowanie opinii, w jaki sposób będą kształtowane ramy polityki gospodarczej, 
prowadzonej zarówno w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jak i global-
nego. W Europie wybory do parlamentów w Holandii i Niemczech oraz we 
Francji najpierw wybory prezydenta, a następnie wybory do parlamentu, 
mają przynieść odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zmieniły się nastroje 
społeczne w poszczególnych krajach członkowskich UE i na ile realne bę-
dzie przyspieszenie procesu integracji politycznej i gospodarczej we Wspól-
nocie. Do momentu zakończenia tego cyklu wyborczego przedstawiciele 

68 G. Piątek, Senator. Kariera Stefana Starzyńskiego, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2016, s. 83.
69  The Panama Papers. Politicians, Criminals and the Rougy Industry That Hides Their Cash, The International 
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rządów obecnej kadencji władz krajowych powstrzymują się nie tylko od 
podejmowania wiążących decyzji, lecz także od ujawniania średniookreso-
wych scenariuszy zmian. To powoduje, że aktywność władz Imperium na 
szczeblu unijnym jest także przejściowo zamrożona70. Wzrastające napięcie 
międzynarodowe, którego jednym z przejawów jest zaostrzająca się kon-
frontacja zbrojna w Syrii, nie pozwala jednak na bierność. Gdy nie wiado-
mo, jak ukształtują się długofalowe relacje między USA i Rosją, po stronie 
polityków europejskich inicjatywę wykazuje kanclerz A. Merkel, planując 
wznowienie w maju 2017 roku bezpośrednich kontaktów z prezydentem  
W. Putinem. W ten sposób przedstawiciel silnego gospodarczo kraju człon-
kowskiego UE chce zapobiec eskalacji konfliktów międzynarodowych, 
w których obliczu trudno jest prowadzić racjonalną politykę, w tym gospo-
darczą71. Kontakty władz krajów europejskich z władzami w Moskwie mają 
znaczenie strategiczne, gdyż bez wyraźnej akceptacji tych władz nie jest 
możliwe prowadzenie współpracy gospodarczej przez podmioty gospodar-
cze zarówno z sektora państwowego, jak i sektora prywatnego. Dla krajów 
europejskich, w tym Polski, zniesienie wzajemnych sankcji gospodarczych 
jest bardzo ważne. Rosja i kraje EU mają sobie do zaoferowania surowce, 
produkty żywnościowe, wyroby różnych gałęzi przemysłu, których poten-
cjał został wykształcony w minionych dekadach. Są to obszary aktywności 
gospodarczej, z których co najmniej część nie została objęta nowymi techno-
logiami cyfrowymi. Wzmożona wymiana europejsko-rosyjska pozwalałaby 
na uzyskiwanie nadwyżek finansowych u tych podmiotów, które jeszcze nie 
zaangażowały się we wdrażanie nowych technologii i z tego powodu nie 
dysponują zdolnością do konkurowania na nowych, dynamicznie rozwija-
jących się rynkach dóbr rzeczowych i usług wchłoniętych do świata wirtu-
alnego.

W obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego władze w wielu krajach człon-
kowskich UE, w tym w Polsce, stoją wobec poważnego dylematu. Czy trwać 
w stanie zawieszenia stosunków politycznych z władzami Rosji, czy też 
wprowadzić nowe impulsy do polityki zagranicznej, biorąc pod uwagę re-
alia gospodarcze. System energetyczny oraz przemysł chemiczny w Europie 
potrzebują dostaw gazu ziemnego w dużych ilościach. Rosja nie powinna być 
jedynym, ale może być głównym partnerem dla importu tego surowca, gdyż 

70 R. Berschens, Schäuble watscht die EU-Kommission ab, www.handelsblatt.com (8.04.2017).
71  I. Sudak, „Der Spiegel” o wizycie Merkel w Moskwie: zwrot w polityce wobec Rosji, www.wyborcza.pl 

(8.04.2017).
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dysponuje ogromnymi jego zapasami, co potwierdzają dane z tabeli 1. Zwięk-
szony zakup gazu z Rosji mógłby służyć utrzymywaniu relatywnie niskich 
cen energii elektrycznej w krajach europejskich w scenariuszu eliminowania 
węgla z grupy powszechnie użytkowanych pierwotnych nośników energii. 
A przecież w przypadku kontynuowania polityki klimatycznej w UE presja 
na eliminowanie węgla będzie się z każdym rokiem wzmagać.

Jednocześnie wzrost eksportu wszelkich wyrobów do Rosji na rynek bli-
ski geograficznie może przynieść producentom europejskim, w tym polskim, 
nie tylko zwiększenie obrotów, lecz także zwiększenie efektywności ekono-
micznej produkcji i handlu. Powstałyby warunki dla podwyższenia płac no-
minalnych w polskim przemyśle, rolnictwie i transporcie, co prowadziłoby 
do wzrostu płacy realnej w skali całej gospodarki. Kształtowanie relacji go-
spodarczych między krajami europejskimi a Rosją zawsze należało do gru-
py kwestii o strategicznym znaczeniu. O załamaniu polskiego eksportu do 
Rosji świadczy fakt, że w 2016 roku jego wartość wyniosła 5,2 mld EUR72, 
a w rekordowym 2013 roku wynosiła 8,1 mld EUR. W ciągu trzech lat spadek 
wyniósł 35,8%. W europejskich i polskich mediach skumulowany został taki 
poziom emocji społecznych, iż dyskusja o racjonalnej polityce interwencjoni-
zmu gospodarczego w handlu zagranicznym z wielkim sąsiadem ze wscho-
du została prawie całkowicie stłumiona. Wyartykułowanie i wdrożenie nowej 
polityki wobec Rosji tworzy jedno z najpoważniejszych wyzwań dla władzy 
publicznej Imperium, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym w Polsce, 
na najbliższe miesiące lub lata.

72  Wartość ogółem eksportu z Polski w 2016 roku wyniosła 183,6 mld EUR i była rekordowa historycznie, 
co pozwoliło na uzyskanie po raz drugi (po 2015 r.) na uzyskanie nadwyżki w handlu zagranicznym. 
Podstawowym partnerem w eksporcie i imporcie są Niemcy, odpowiednio o wartości 50,2 i 41,8 mld 
EUR. M. Żuławiński, Polska z rekordową nadwyżką w handlu zagranicznym, www.parkiet.pl (15.02.2017).
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Tab. 1. Wielkość zasobów gazu ziemnego w Rosji, Holandii, Niemczech  
i Norwegii

Zasoby gazu
Potencjalne wydobycie 

[mld m3]
Rentowne wydobycie 

[mld m3]
Zasoby rentowne 
/ wydobycie [lata]

Rosja 188 000 46 000 75,4

Norwegia 3 900 2 090 18,2

Holandia 2 600 1 130 14,1

Niemcy 2 000 120 10,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Unser Brenn-Stoff, „Die Zeit” Nr 35/2014 
(21.08.2013) s. 20.

11. Law of Disruption i nowe wyzwania
Politycy mają „swoje standardowe zadania” do wykonania, tak jak to dyktuje 

proces przemian społecznych w ich krajach oraz aktywność partnerów i kon-
kurentów, a nawet i przeciwników zagranicznych. Jednocześnie zgodnie z pra-
widłowością opisaną jako Law of Disruption (przedstawioną na rys. 4) muszą 
znaleźć nowe rozwiązania w działalności społecznej, których zastosowanie po-
zwoli wykorzystać innowacyjne, w tym o charakterze innowacji wywrotowych 
(disruptive innovations), rozwiązania technologiczne i modele biznesowe.

Rys. 4. Prawo zróżnicowania tempa wywrotowych zmian technologicznych oraz 
tempa zmian spoeczno-ekonomiczno-politycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Downes, The Law of Discruption Occupies 
Wall Street, „Forbes” 16.10.2011, www.forbes.com (14.02.2017).
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O tym, jak dalece można pozostać w tyle, świadczy opis utraty dystansu 
producentów niemieckich wobec elity drugiej dekady XXI wieku zlokalizowa-
nej w USA, Chinach i Izraelu. W ciągu 50 lat z listy 500 największych przedsię-
biorstw ubyło 90% spośród tych, które były ujęte w zestawieniu w 1965 roku. 
Z Niemiec, kraju z najsilniejszą gospodarką w Europie, na tej liście w 2015 roku 
najwyższe pozycje zajęły Bayer (66. miejsce) oraz Siemens (88.). W tym samym 
roku na 1000 przedsiębiorstw – głównie o charakterze start-upów – zajmujących 
się rozwojem i aplikacją sztucznej inteligencji (artificial intelligence) połowa była 
aktywna w USA, a tylko 60 w Wielkiej Brytanii oraz mniej niż 20 w Niemczech.

Proces przemian gospodarczych zapoczątkowanych w Chinach pod koniec 
1987 roku wskazuje, że komunistyczne władze tego kraju z sukcesem prze-
prowadzają eksperyment o charakterze niespotykanym w historii na całym 
świecie73. Kraj o ogromnym zacofaniu w rozwoju na każdym polu wszedł do 
czołówki światowej w zakresie produkcji przemysłowej, eksportu wyrobów, 
a w drugiej dekadzie XXI wieku także w zakresie eksportu kapitału. Władze 
chińskie świadome potencjału swojego rynku i jego atrakcyjności dla zagra-
nicznych inwestorów konsekwentnie realizują politykę kreowania dominacji 
przedsiębiorstw rodzimych nad partnerami zagranicznymi. Efektem tej poli-
tyki jest skok technologiczny i biznesowy. Ilustruje go poniższy schemat (rys. 
5). Poziom ilościowy i jakościowy potencjału biznesowego został podniesiony 
z punktu A do punktu B, aby mógł dalej się rozwijać do punktu Y zamiast do 
punktu X. Osiągnięcia chińskiej gospodarki odbyły się w polu potencjalnego 

73 A. Chołaj, Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, SGH, Warszawa 2011, s. 56.
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Rys. 5. Wpływ rozwoju technologicznego na potencjał biznesowy gospodarki chiń-
skiej
Źródło: opracowanie własne.
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rozwoju, które wyznacza rozwój technologii na świecie. Punkty B i Y znajdują 
się poniżej krzywej zmian technologicznych. Cechą szczególną procesów za-
chodzących w Chinach jest stabilna sytuacja polityczno-społeczna, którą wła-
dze publiczne utrzymują pod kontrolą, naruszając prawa człowieka i blokując 
rozwój organizacji społecznych niezależnych od partii komunistycznej.

Interwencjonizm władz chińskich ukształtowany został z uwzględnieniem 
starej idei „wielkiego skoku”. O ile podjęta w latach 1958–1961 polityka gospo-
darcza była źródłem katastrofy ekonomicznej, to od ostatniej dekady XX wie-
ku – bez zbędnych haseł politycznych – realizowana jest bardzo konsekwentna 
polityka szybkiej rozbudowy ilościowej oraz bardzo dynamicznego rozwoju 
jakościowego przemysłu prawie wszystkich gałęzi. W połowie XX wieku Chiny 
należały do grupy krajów o niskim poziomie rozwoju przemysłu, ale wówczas 
rozwój utożsamiano z rozbudową przemysłu ciężkiego i w ogóle nie myślano 
o otwarciu gospodarki na kontakty międzynarodowe. Prawie czterdzieści lat 
później dostrzeżono, że rozwój technologii na świecie ma ogromną dynamikę, 
a rynek globalny prawie nieograniczoną chłonność, co powoduje, że dostępna 
stała się nieznana wcześniej szansa „pójścia na skróty”. Warunkiem było znie-
sienie ograniczeń przedsiębiorczości obywateli. Powoływane nowe chińskie 
przedsiębiorstwa z sektora prywatnego pozostające pod kontrolą państwowo-
-partyjnego aparatu oraz istniejące przedsiębiorstwa z sektora publicznego 
zapraszały partnerów zagranicznych do podejmowania inwestycji w ramach 
joint venture. Wejście na rynek zagranicznych przedsiębiorstw był bezwzględ-
nie uwarunkowany od przyjęcia takiej propozycji. Nieskrywanym celem Chiń-
czyków było pozyskanie od partnera know how, do którego w swoim kraju nie 
mieli jeszcze dostępu. Otwierając się na nowe technologie, decydowano się 
nawet na implementację rozwiązań, które w żadnym innym kraju na świecie 
nie zostały wcześniej wdrożone w działalności komercyjnej. Jednym z przykła-
dów jest kolej magnetyczna typu Maglev. Linię Transrapid zbudowano między 
portem lotniczym w Szanghaju a centrum miasta i od 2004 roku do tej pory jest 
eksploatowana, choć jest wiadomo, że efektywność mikroekonomiczna tego 
projektu jest ujemna. W skali całej gospodarki wykazującej pozytywne wyni-
ki makroekonomiczne możliwe jest tolerowanie niektórych projektów, które 
nie przynoszą nadwyżki przychodów nad kosztami pełnymi. Kontynuowa-
na przez trzy dekady przez chińskie władze publiczne polityka pozyskiwania 
i upowszechniania najnowszych technologii przynosi spektakularne efekty. 
Jednym z nich jest już osiągnięty poziom automatyzacji procesów wytwór-
czych w przemyśle oraz plan jej rozwoju na najbliższe lata, co ilustrują dane 
na rys. 6. Wynika z nich, że w Chinach w 2019 roku zostanie zainstalowanych 
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najwięcej robotów na świecie, o ponad 6 razy więcej niż w Niemczech oraz 
ponad 3,5 razy więcej niż w Ameryce Północnej.

Rys. 6. Liczba zainstalowanych i przewidzianych do instalacji robotów przemysłowych
Źródło: M. Brandt, Asien treibt die Automatisierung voran, http://.de.statista.com 
(24.04.2017).

Odwołując się do rysunku ilustrującego Law of Disruption, można stwierdzić, 
że potencjalnie każdy kraj, w którym poziom rozwoju technologicznego znajduje 
się poniżej krzywej zmian na całym świecie, może przyspieszyć rozwój poten-
cjału biznesowego w sposób skokowy. Jest to pokusa, której mogą ulegać władze 
publiczne w wielu krajach. Muszą jednak brać pod uwagę, że warunki ukształ-
towane w Chinach są niepowtarzalne i nieporównywalne. Kraje średnie i małe, 
o relatywnie niskim potencjale własnego rynku dóbr przemysłowych i konsump-
cyjnych, a wśród nich także Polska, nie mają zdolności do dyktowania warun-
ków zagranicznym inwestorom, więc nie mogą jak Chiny „wymuszać” transferu 
technologii. Pozostaje im zabieganie o inwestycje zagranicznych partnerów oraz 
bardzo selektywna polityka promowania krajowych start-upów na arenie mię-
dzynarodowej. Do naśladowania jest Izrael, gdzie w 2016 roku wypromowano 
wiele innowacyjnych małych przedsiębiorstw, m.in. Mobileye, kupiony przez In-
tel za 15,3 mld USD producent rozwiązań cyfrowych dla motoryzacji74.

W Polsce można ze zwiększoną skutecznością prowadzić politykę przemy-
słową, jeśli władza publiczna znajdzie i skutecznie zastosuje metody wspie-
rania innowacyjności. Wzorcem do naśladowania są systemy innowacyjności 

74 U. Schmid, Israel Startups für Autotechnik, www.nzz.ch (26.04.2017).
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funkcjonujace w krajach stosujących Dynamiczny System Innowacji: Irlandii, 
Holandii, Szwajcarii, Finlandii, Szwecji i Singapurze75 oraz w krajach stosują-
cych Krajowy System Innowacji: Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Wło-
szech, Południowej Korei, Tajwanie, USA, Japonii, Hiszpanii, Austrii, Norwe-
gii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii76.

12.  Rola megatrendów wśród czynników kształtujących 
politykę gospodarczą 2025+

W perspektywie 2025+ polityka gospodarcza w skali globalnej oraz w po-
szczególnych krajach będzie kształtowana przy uwzględnieniu trzech podsta-
wowych czynników, które przedstawia rys. 7. Znaczenie polityk globalnych 
oraz rozwoju technologicznego już zostało wcześniej omówione. Megatrendy 
zasługują na uwzględnienie z wielu przyczyn. Za pomocą ich opisu możliwe 
jest zidentyfikowanie kierunków rozwoju oraz usystematyzowanie wiedzy 
o możliwych scenariuszach przebiegu procesu rozwoju w przyszłości77.

Rys. 7. Zewnętrzne czynniki społeczno-gospodarcze wpływające na krajową poli-
tykę gospodarczą
Źródło: opracowanie własne.

75  I. Bil, K. Falkowski, A.M. Kowalski, International Competitiveness in Countries with Dynamic Innovation 
Systems [w:] Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness, M.A. Weresa (ed.), Springer, Cham 
2014, s.161.

76  A. Bielig, J. Olszyński, G. Wojtkowska-Łodej, O. Kowalewski, T. Napiórkowski, International Competiti-
veness in Countries with Performing Innovation Systems [w:] Innovation, Human Capital and Trade Competiti-
veness, M.A. Weresa (ed.), Springer, Cham 2014, s. 229.

77  J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki [w:] Me-
gatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015, s. 9.
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Od początku drugiej dekady XXI wieku wymieniane jest kilkanaście dłu-
gookresowych tendencji rozwojowych, które mogą występować na całym glo-
bie. Ich zestaw w wersji z 2017 roku według Frost & Sullivan obejmuje nastę-
pujące kierunki rozwoju78:

 � Connectivity & Convergence – Connected Living,
 � Artificial Intelligence – The Cognitive Era,
 � Future Consumers – Gen Y, Women and Digizens,
 � New Business Models – Value for Many,
 � Urbanization – City as a Consumer,
 � Smart Cities – Smart is the Next Green,
 � Health, Wellness and Wellbeing,
 � Bricks and Clicks – Omnichannel Retail,
 � Innovating to Zer,
 � Future of Mobility,
 � Future of Infrastructure,
 � Future of Energy,
 � The Next Game Changers – Beyond BRICS.

Szczególne znaczenie można przypisać megatrendom:
 � urbanizacji,
 � konwergencji i usieciowienia gospodarki oraz społeczeństwa,
 �  popularności i siły oddziaływania mediów społecznościowych, które 

stają się platformą obsługi konsumentów przez wielkich operatorów 
wirtualnych platform.

W ramach megatrendu urbanizacji należy się spodziewać zwiększonego 
zainteresowania społeczeństwa warunkami życia w mieście. Z jednej strony 
rośnie w Polsce zainteresowanie mieszkańców stanem środowiska naturalne-
go, a z drugiej strony coraz powszechniejsza staje się wiedza, że konsumpcja 
indywidualna i zbiorowa może być ukształtowana w nowy sposób. Jednym 
z kluczowych zagadnień staje się charakter postawy władz oraz społeczeństwa 
wobec sposobów zaspokajania potrzeb mobilności. Miasta w Polsce są zakor-
kowane, a na najbliższe dwie–trzy dekady nie ma konkretnych planów dosto-
sowania tych miast do wzrostu ruchu samochodów osobowych, bez względu 
na to, czy będą mieć nadal emisyjny napęd spalinowy, czy też w coraz więk-
szej części bezemisyjny (co najmniej w bezpośrednim otoczeniu79) napęd elek-

78 Visionary Innovation (Mega Trends), https://ww2.frost.com (28.04.2017).
79  Napęd elektryczny w samochodach staje się bezemisyjny jedynie w przypadku, w którym w ramach 

zmian miksu energetycznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej eliminuje się emisyjne 
technologie generacji (np. spalania węgla kamiennego lub brunatnego) i zastępuje się je technologiami 
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tryczny. Jeśli poziom zaspokajania zbiorowej potrzeby mobilności ma rosnąć, 
władze publiczne, przede wszystkim szczebla samorządowego, powinny 
kontynuować programy rozwoju systemów komunikacji publicznej, głównie 
przy wykorzystaniu transportu szynowego, korzystającego prawie wyłącznie 
z energii elektrycznej. Kształtowanie infrastruktury komunikacyjnej oraz roz-
wój systemów komunikacji publicznej jest typowym zadaniem władzy pu-
blicznej, czyli działaniami zaliczanymi do interwencjonizmu. Władze mogą 
wywiązywać się z tego zadania, podejmując różne projekty rozwojowe. W ta-
kim scenariuszu mogą podejmować decyzje słuszne i błędne. Przykładem de-
cyzji błędnej było zlikwidowanie w latach 80. minionego wieku połączenia 
tramwajowego z Mokotowa do Wilanowa. Przywrócenie takiego połączenia 
ma nastąpić 40 lat później. Władze mogą także unikać podjęcia decyzji, co od 
razu staje się źródłem przyszłych problemów. Przykładem jest brak decyzji 
o lokalizacji w obrębie stolicy terminala intermodalnego transportu. Gdy pla-
nowano przebieg obwodnicy Warszawy (S2/S8), nie przewidziano, w którym 
węźle obejmującym linię kolejową zarezerwowana zostanie powierzchnia dla 
zbudowania takiego terminalu. Ponieważ tereny położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych węzłów zostały już zabudowane, to im później władze samo-
rządowe w stolicy powrócą do podjęcia tej decyzji, tym więcej środków pu-
blicznych będzie przeznaczone na wykup już zagospodarowanych terenów. 
Zaniechanie dotyczące długookresowego zagospodarowania przestrzeni wy-
stąpiło po 1989 roku prawie we wszystkich ośrodkach miejskich w Polsce, co 
znacznie utrudni kształtowanie infrastruktury technicznej w przyszłości.

Dzięki upowszechnieniu Internetu cała społeczność, zarówno w regionach 
zurbanizowanych, jak i w regionach peryferyjnych dysponuje dostępem do 
informacji oraz technologii wykorzystania tych informacji. Władze publicz-
ne stoją przed wyzwaniem, jak kształtować swoje relacje ze społeczeństwem, 
jeśli tradycyjne media – w tym telewizja publiczna – tracą swoją pozycję, 
a tym samym zmniejsza się ich rola w kształtowaniu oceny opinii publicznej 
dotyczącej funkcjonowania władzy Imperium na wszystkich jej szczeblach. 
Obywatele w procesie przemian opisanych jako megatrend usieciowienia 
gospodarki i społeczeństwa coraz silniej utożsamiają się z postawą świado-
mego, choć w znacznej mierze zmanipulowanego przez akcje marketingowe, 
konsumenta. Relatywnie redukują więc swoje zaangażowanie w odniesieniu 
do procesów społecznych sterowanych przez władzę publiczną. Politycy de-

OZE (np. generowania energii elektrycznej w farmach wiatrakowych), E-mobilność: wizje i scenariusze 
rozwoju, J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.) Sopot 2017.
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klarujący się jako przedstawiciele obozu konserwatywnego, którzy afirmują 
swoje przywiązanie do Kościoła katolickiego, podejmują wysiłki, aby prze-
ciwstawić się zachodzącym procesom zmian społecznych. Celem ich dzia-
łania jest przeciwstawianie się procesowi upowszechniania i umacniania się 
postaw konsumpcjonizmu, których przejawem jest wzrost aspiracji obywateli 
do samookreślania sposobu życia.

Prawdopodobnie przez najbliższe dekady smartfon stanie się podstawo-
wym urządzeniem, do którego dostęp będzie mieć każdy obywatel, od siód-
mego–ósmego roku życia aż do śmierci. To jest zasadnicza zmiana wobec 
sytuacji, w której każde gospodarstwo domowe miało dostęp do telewizo-
ra. O ile telewizor jest odbiornikiem, to smartfon jest zarówno odbiornikiem, 
jak i nadajnikiem. W wersji wprowadzonej w 2017 roku przez Amazon.com 
smartfon przeobraża się w Amazon Echo Look80. Każdy konsument za pomo-
cą głosu i obrazu może się skonsultować z elektronicznym asystentem, czyli 
systemem wykorzystującym wąską sztuczną inteligencję, aby upewnić się, 
czy dokonuje właściwego doboru części ubioru, sposobu uczesania i maki-
jażu. Konsument – w ramach obu megatrendów jednocześnie: usieciowienia 
gospodarki i społeczeństwa oraz wzrostu roli mediów społecznościowych 
– dla osiągnięcia swej indywidualnej satysfakcji będzie ujawniać swoje za-
chowania, aby uzyskiwać potwierdzenie o dostępnych szansach zwiększenia 
uznania wśród otoczenia. Im bardziej będzie to polegać na uzależnieniu się 
od gustów innych aktywnych uczestników mediów społecznościowych, tym 
szybciej będzie postępować proces utraty indywidualnych cech człowieka81.

Władze publiczne mają wpływ na przebieg procesów przemian społecz-
nych przede wszystkim poprzez formowanie procesu edukacji. W obliczu 
obu wymienionych megatrendów podstawowe znaczenie mają dwie kwestie. 
Pierwszą z nich jest wyważenie, jakie proporcje w kształceniu dzieci i mło-
dzieży na poziomie od pierwszych klas szkoły podstawowej aż do poziomu 
drugiego stopnia studiów akademickich ma mieć edukacja humanistyczna 
i edukacja w pozostałych obszarach. Ważne jest tutaj wyważenie celów, które 
chce osiągnąć władza publiczna. Do jednej grupy celów, o krótkim horyzoncie 
realizacji, zalicza się zapewnienie odpowiednio wykształconych kadr, które 
będą zdolne zasilić krajowy system gospodarczy. W wielu krajach europej-

80 J. Sigle, Künstliche Intelligenz. Kamera mit Köpfchen, www.nzz.ch (27.04.2017).
81  O sile procesów społecznych kreowanych przez media społecznościowe i możliwościach przeciw-

stawianiu się następstwom tych procesów wypowiedział się 22 kwietnia 2017 r. redaktor naczelny 
konserwatywnego dziennika Neue Zürcher Zeitung. E. Gujer, Guter Journalismus. Wahrheit und andere 
Lügen, www.nzz.ch (28.04.2017).
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skich, ale nie w Polsce, w polu widzenia są nie tylko młodzi obywatele swo-
jego kraju, lecz także licząca się grupa imigrantów82. Do drugiej grupy celów, 
o długim horyzoncie realizacji, należy wykształcenie możliwie licznych elit 
społecznych, które będą jednocześnie zdolne do pielęgnowania kultury naro-
dowej i do kreatywnego przekształcania postaw społecznych pod wpływem 
zmian technologicznych zgodnie z uniwersalnymi wzorcami postaw godno-
ściowych człowieka. O ile w realizacji pierwszej grupy celów władzę publicz-
ną mogą wspierać podmioty gospodarujące, gdyż pozyskiwanie dostępu do 
zasobów dobrze przygotowanych pracowników leży w ich bezpośrednim in-
teresie, to w realizacji drugiej grupy celów takiego wsparcia nie należy ocze-
kiwać. Wynika to z częściowo sprzecznego charakteru interesów władz pu-
blicznych oraz uczestników rynku83.

Drugą z tych kwestii jest upowszechnienie procesu kształcenia na zasa-
dach longlife learning. Znalezienie rozwiązań w obu tych obszarach będzie 
wymagać w Polsce głębokiej modyfikacji istniejącego systemu edukacji oraz 
szkolnictwa wyższego – sposobu ich funkcjonowania oraz prezentowanych 
treści. Bez wątpienia proces zmian tego systemu musi zachodzić w sposób 
ewolucyjny, a nie rewolucyjny, bowiem nauczyciele szkół podstawowych 
i średnich, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni w szkołach wyższych, 
działają skutecznie tylko wtedy, gdy czują się pozytywnie zmotywowani.

13. Interwencjonizm w rękach publicznego gospodarza
Wieloletnia obserwacja zachowania władz publicznych w UE oraz pod-

miotów gospodarczych upoważnia do stwierdzenia, że organy Imperium 
i podporządkowane im podmioty gospodarcze sektora publicznego są mniej 
nowatorskie od podmiotów sektora biznesowego. Imperium nie jest zaliczane 
do tzw. risk takers, gdyż jest zorientowane na unikanie niepewności w swoich 
działaniach84. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym specyficzne zacho-
wanie Imperium, jeśli podejmuje się ono – bez względu na szczebel władzy 

82  H. Bardt, H.-P. Klös, Demographie und Zuwanderung – eine Doppelherausforderung für die Soziale Mark-
twirtschaft [w:] A. Bielig, Perspektywy socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce i w Niemczech. Aktualne 
wyzwania dla polityki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 43.

83  J. Hausner, Przyszłość gospodarki rynkowej – od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej [w:] E. Bendyk 
i in., Open Eyes Book, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016, s. 81.

84  W. Paprocki, Rola Imperium w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
polityki energetycznej [w:] Dylematy rozwoju infrastruktury, J. Gajewski, W. Paprocki (red.), Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2014, s. 12–25.
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publicznej – występowania w roli publicznego gospodarza85. Ugrupowania 
polityczne, przejmując po wygranych wyborach organy władzy, mogą za-
chowywać się jako decydenci w sposób nieprzewidywalny dla uczestników 
rynku. Gospodarując środkami publicznymi, władza (ustawodawcza i przede 
wszystkim wykonawcza, ale także w niektórych przypadkach sądownicza) 
może kreować lub blokować popyt na określone rozwiązania. Jednocześnie 
ta władza może stymulować rozwój podaży, udzielając subwencji podmio-
tom gospodarującym, które zdecydują się włączyć w realizację państwowych 
programów rozwoju. Jeśli zmiana preferencji społecznych zmusi istniejącą 
władzę do korekty programu rozwoju gospodarczego bądź też dojdzie do 
przejęcia władzy przez ugrupowania polityczne o odmiennym programie, 
to wówczas występuje ogromne ryzyko dla podmiotów z sektora prywatne-
go. Jeśli publiczny gospodarz w wyniku nowych decyzji politycznych zmieni 
swój program, współpracujące z nim prywatne podmioty gospodarcze mogą 
nieoczekiwanie stracić wsparcie z funduszy publicznych i w konsekwencji 
równowagę finansową. Zarówno za granicą, jak i w Polsce wystąpił w la-
tach 2015–2017 proces gospodarczy, który potwierdza obecność poważnego 
zagrożenia ze strony publicznego gospodarza. Dotyczy to korekty polityki 
energetycznej, której celem jest zmuszenie podmiotów gospodarczych do 
zwiększenia efektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej przy 
wykorzystaniu farm wiatrowych. Interwencjonizm państwa przejawia się 
w wycofaniu lub istotnej redukcji uprzednio zapewnionych dotacji. Takim 
zachowaniem gospodarz publiczny powoduje, że po stronie przychodowej 
podmiotów realizujących preferowany przez Imperium projekt gospodarczy 
drastycznie zmniejszają się przychody.

Na rys. 8 przedstawione są dwa cykle życia produktów oraz kształtowanie 
się wyników finansowych podmiotów, z których jeden podejmuje „klasycz-
ne” komercyjne ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek, a drugi 
korzysta z uruchomionego przez władzę publiczną programu promowania 
i finansowego wsparcia dla wyznaczonego produktu lub technologii.

Jeśli publiczny gospodarz promuje produkt lub technologię, to może stwo-
rzyć warunki inwestorom, w których od samego początku nie ponoszą oni 
straty. Niskie przychody uzyskiwane od nielicznych odbiorców na rynku od 
chwili startu projektu są uzupełniane w formie subwencji ze środków pu-

85  W. Paprocki, Kreowanie megatrendów – role publicznego gospodarza i prosumenta [w:] Megatrendy i ich 
wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015, s. 116–131.
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blicznych, tak aby inwestor zawsze uzyskiwał lekką nadwyżkę przychodów 
nad kosztami. W tym scenariuszu z rynku eliminowani są inni inwestorzy, 
którzy chcieliby wprowadzić na rynek produkt lub technologię konkurencyj-
ną i nie są objęci wsparciem ze środków publicznych. Podejmując ryzyko kon-
frontacji z publicznym gospodarzem, musieliby się liczyć z trwającym dość 
długo okresem inwestowania w rynek (w związku z ponoszeniem bieżących 
strat, aż do osiągnięcia momentu tS). Ten scenariusz cechuje ingerencja wła-
dzy publicznej nie tylko w reguły funkcjonowania rynku. Ma miejsce ingeren-
cja wykraczająca poza rolę regulatora rynku, gdyż władza występując w roli 
publicznego gospodarza, staje się uczestnikiem rynku.

Rys. 8. Cykl życia produktów: wprowadzonego na rynek prywatnego inwestora zo-
rientowanego na rynek (PI) oraz przez podmioty działające na zlecenie publiczne-
go gospodarza (PG)
Źródło: opracowanie własne.

Władza publiczna jest jednak „nieobliczalnym” uczestnikiem rynku, jeśli 
nagle wprowadza rewizję swojego programu i wstrzymuje subwencje wcze-
śniej przyznane wybranej grupie producentów. Pierwotnie uprzywilejowani 
producenci mogą okazać się wówczas w ogóle niezdolni do funkcjonowania 
w przywróconych warunkach niezdeformowanej konkurencji rynkowej. Taka 
sytuacja dotyczy w 2016 roku producentów energii elektrycznej w farmach 
wiatrowych zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Od momentu tD wyni-
ki tych producentów ulegają drastycznemu pogorszeniu, aż wynik staje się 
ujemny. Instytucje z ich otoczenia, np. banki komercyjne pierwotnie wspiera-
jące ich z przekonaniem, że mają oni zapewnione pozytywne wyniki w związ-
ku z otrzymywaniem subwencji, nagle się od nich odwracają.
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Dość szybko dochodzi do bankructwa tych producentów i porażki inwe-
storów, którzy zgłosili się do współpracy z publicznym gospodarzem i podjęli 
ją w dobrej wierze.

Przykład producentów energii elektrycznej w farmach wiatrowych jest 
jednym z wielu, innym mogą być producenci z przemysłu zbrojeniowego 
– w USA od listopada 2016 roku ujawnia to napięcie między D. Trumpem 
a koncernami Lockheed oraz Boeing.

Na uwagę współpracy z publicznym gospodarzem zasługuje jeszcze jeden 
aspekt. Był on omawiany na Europejskim Kongresie Gospodarczym w 2013 
roku w kontekście warunków współpracy przedsiębiorstw budowlanych, któ-
re realizowały wieloletnie kontrakty na budowę autostrad i linii kolejowych, 
z władzą publiczną w Polsce. Część tych przedsiębiorstw nie przygotowała 
lub przygotowała niestarannie swoje prognozy zmiany cen surowców i mate-
riałów budowlanych i poniosła straty, gdyż władza publiczna nie zgodziła się 
na renegocjowanie warunków wieloletnich kontraktów mimo istotnych pod-
wyżek cen surowców na rynku globalnym. W efekcie los niektórych przedsię-
biorstw budowlanych odbył się zgodnie z przebiegiem krzywej PG-w na rys. 8.

Jednym z przykładów wystąpienia strat wśród prywatnych podmiotów 
gospodarczych, które włączyły się we współpracę z gospodarzem publicz-
nym, jest sytuacja polskich inwestorów oraz obsługujących ich banków reali-
zujących program rozbudowy OZE w Polsce. Z dokumentów Banku Ochrony 
Środowiska SA wynika, że w 2014 roku wynik finansowy netto wynosił 60,5 
mln PLN, a w następnych dwóch latach był ujemny, odpowiednio wynosił 
–39,3 mln PLN w 2015 roku oraz –68,0 mln PLN w 2016 roku86. Władze banku, 
komentując te wyniki, precyzyjnie wskazały, iż strata w 2016 roku została spo-
wodowana bezpośrednio przez publicznego gospodarza, który grupie kre-
dytobiorców tego banku odmówił kontynuowania wsparcia finansowego ze 
środków publicznych. Bank w 2016 roku odpisał w straty kwotę 92,1 mln PLN 
związanych ze zredukowaniem wartości należności w portfelu farm wiatro-
wych. Znaczenie tego nieoczekiwanego odpisu dla kształtowania się wyniku 
finansowego banku ilustruje wykres (rys. 9). 

86  Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, Bank Ochrony Środo-
wiska SA, Warszawa 2017, s. 9.
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Rys. 9. Wpływ odpisów na aktywa związane z portfelem farm wiatrowych na wy-
niki 2016 roku (mln zotych)
Źródło: Sprawozdanie zarządu BOŚ, www.bosbank.pl (14.03.2017).

Innym przykładem podmiotu, który po okresie prosperity mającej swe 
źródło w subwencjach z funduszy publicznych zaczął ponosić ogromne straty 
i ostatecznie poniósł porażkę w walce o przetrwanie, jest Solarworld, niemiec-
ki producent paneli fotowoltaicznych działający do maja 2017 roku. Po kilku-
letnim okresie rozkwitu, w trakcie którego uzyskiwał na tyle obfite zyski, że 
mógł zaoferować w 2008 roku wsparcie finansowe dla przeżywających kryzys 
zakładów Opla, od 2015 roku zaczął notować głębokie straty. W 2016 roku 
wyniosły 92 mln EUR, a w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły 28 mln 
EUR. W latach 2009–2015 ceny jego produktów spadły na rynku europejskim 
o 80%, co było związane z kilkoma czynnikami, przede wszystkim z agre-
sywną polityką cenową chińskich producentów. Ale o losie przedsiębiorstwa 
zadecydowała zmiana polityki publicznego gospodarza. Okazało się, że aby 
móc dostosować się do nowych warunków potrzebna jest zmiana modelu 
biznesowego, co wymaga czasu i kapitału. Szansa na przetrwanie aż do za-
planowanego na 2019 rok momentu przywrócenia rentowności działalności 
produkcyjnej była bardzo mała. Do tego sektor finansowy ujawnił awersję do 
ryzyka ze względu na brak wiarygodnych informacji co do kierunków dalszej 
polityki energetycznej w Niemczech87.

87 F. Hubik, Solarworld kommt nicht aus der Krise, www.handelsblatt.com (28.04.2017).
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O ile w XIX i XX wieku współpraca z publicznym gospodarzem zapew-
niała podmiotom z sektora prywatnego ekspansję i ponadprzeciętną akumu-
lację kapitału, to doświadczenia ostatnich lat wskazują, że ta współpraca jest 
obciążona wysokim ryzykiem. Nieoczekiwana zmiana programu ze strony 
publicznego gospodarza wynikająca ze zmiany narzędzi i celów interwen-
cjonizmu państwowego powoduje straty, które w niektórych przypadkach są 
przyczyną bankructwa prywatnych podmiotów gospodarczych.

14.  Niewiadoma nr 1: czy władza publiczna może 
kontrolować gigantów gospodarki?

Postacią, która we współczesnym świecie zasługuje na szczególną uwagę, 
jest Jeffrey P. Bezos. W 1994 roku założył swoje przedsiębiorstwo, które kon-
sekwentnie rozbudowuje pod nazwą Amazon.com. To, co odróżnia tę orga-
nizację gospodarczą od innych wielkich przedsiębiorstw nadających tempo 
procesowi rozwoju technologii cyfrowych, jest połączenie świata wirtualnego 
ze światem analogowym. Początkowo wydawało się, że Amazon.com ma pro-
wadzić handel internetowy, a okazało się, że jest to podmiot łączący:

 �  zarządzanie coraz bardziej skomplikowanymi procesami cyfrowymi 
wraz z zastosowaniem wąskiej sztucznej inteligencji (narrow artificial in-
telligence),

 �  zarządzanie procesami fizycznego przepływu towarów, zarówno 
w segmencie business to consumer (B2C), jak i business to business (B2B).

J.P. Bezos ogłosił w 1997 roku dziesięć swoich zasad, kierując list do ówcze-
snych akcjonariuszy i pracowników. Potwierdził aktualność tych zasad dwa-
dzieścia lat później w kolejnym liście, zastrzegając, że każdy inwestor, mena-
dżer i pracownik przedsiębiorstwa musi „obsesyjnie walczyć każdego dnia 
o sukces”, a to oznacza, że zaangażowanie nie może nigdy obniżyć się z pozio-
mu euforii ujawnionej podczas pierwszego dnia pracy88. Sformułował ostrze-
żenie, że zachowanie typowe dla drugiego dnia pracy prowadzi do upadku 
przedsiębiorstwa, gdyż konkurencja bezwzględnie wykorzysta każdą chwilę 
słabości89. Celem Amazon.com jest stworzenie wirtualnej platformy, z której 
będzie korzystać każdy konsument. W rzeczywistości chodzi o opanowanie 
wielu regionów świata, pozostawiając – przynajmniej w tej fazie rozwoju – 
niektóre rynki, np. Chiny, Rosję, poza sferą bezpośredniego oddziaływania. 

88 J. Bezos, Jeff, what does Day 2 look like?, Amazon.com, Seattle 2017, s. 1.
89  K. Kort, Dieser Brief des Amazon-Gründers ersetzt ein Management-Handbuch, www.handelsblatt.com 

(13.04.2017).
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Metodą walki o klientów jest upowszechnienie technologii cyfrowych, tak aby 
przez Internet były pozyskiwane zamówienia zakupowe. Wprowadzenie in-
nowacyjnych urządzeń, w których pracy wykorzystywana jest sztuczna inte-
ligencja: Amazon Echo (w sprzedaży od 2014 roku) oraz Amazon Echo Look 
(od 2017 roku) zapewnia konsumentom aktywne wsparcie ze strony cyfrowe-
go asystenta Alexa wykorzystującego komunikację głosową (Echo) oraz wy-
mianę obrazów (Echo Look)90. W ten sposób budowana jest przewaga rynko-
wa, którą uwidacznia wzrost obrotów i zysków. W pierwszym kwartale 2017 
roku obroty osiągnęły 35,7 mld USD i były wyższe o 23% niż w pierwszym 
kwartale roku poprzedniego. Zysk wzrósł o 41% do 724 mln USD91. Te liczby 
potwierdzają, że przedsiębiorstwo kontynuuje wieloletnią kapitało- i kosz-
tochłonną ekspansję, która dopiero w 2016 roku pozwoliła po raz pierwszy 
w historii na uzyskanie nadwyżki przychodów nad kosztami92. Oto dwie pod-
stawowe konsekwencje realizacji wyznaczonych celów przez Amazon.com93:

 �  operator wirtualnej platformy, obsługując znaczne części rynku dóbr 
konsumpcyjnych, w tym żywnościowych, uzyska pozycję monopoli-
styczną na rynku tych dóbr,

 �  operator wirtualnej platformy stanie się monopsonem, który podpo-
rządkuje sobie producentów, pozbawiając ich bezpośredniej relacji 
z konsumentami, czyli tradycyjnym kręgiem klientów.

We współczesnej gospodarce jest jeszcze kilku przedsiębiorców, który za-
sługują na miano liderów epoki cyfrowej. Mark Zuckerberg, który w 2004 roku 
(mając 20 lat) założył Facebooka, po zakończeniu pierwszego kwartału 2017 
roku ogłosił, że co najmniej dwa miliardy mieszkańców całego globu choć raz 
miesięcznie korzystają z tego portalu społecznościowego. Stały wzrost licz-
by użytkowników Facebooka jest źródłem wzrostu przychodów z reklamy  
(o 49%, porównując pierwszy kwartał 2017 roku do pierwszego kwartału roku 
poprzedniego), a w efekcie także źródłem spektakularnego wzrostu zysków 
do 3 mld USD (o 76%)94. Facebook kształtuje opinię społeczną na całym świe-
cie, choć samo przedsiębiorstwo nie kreuje żadnej swojej treści. Kto korzysta 
z tego medium, współtworzy je, co powoduje, iż przekazywany komunikat 

90 M. Weinberger, Nowa kamera Amazona Echo Look, www.businessinsider.com (27.04.2017).
91  A. Webb, U.S. Tech’s Giant Money Machine Is on Full Display This Week, www.bloomberg.com (1.05.2017).
92  Ch. Roe, Developing a culture of disruption – from the balance sheet to the shopfloor, 3PL Summit & Chief 

Supply Chain Officer Forum, Venlo 2016 (materiały konferencyjne z 12 października 2016), s. 5.
93  W. Paprocki, Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods Market, “Journal of Ma-

nagement and Financial Sciences” 2017, Vol. XI, s. 27.
94 Ch.H. Hendel, Ein Netzwerk spant sich rasant um den Globus, www.nzz.ch (4.05.2017).
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może nie być prawdziwą informacją, ale wręcz jej zaprzeczeniem (tzw. fake 
news). Korzystając z rozwiązań sztucznej inteligencji, można tworzyć fake news 
w masowej skali, w pełni dezorientując odbiorców, co jest prawdą, co fikcją, 
a co celowo wytworzonym kłamstwem95. Założyciel i cały management zdają 
sobie sprawę z wyzwań, jakie powstały w związku z nadużywaniem medium. 
Jeśli Facebook miałby stracić zaufanie swoich użytkowników, to straci swój 
liczący się, 20-procentowy udział na amerykańskim rynku reklamowym, oce-
nianym na ponad 200 mld USD w skali roku. Ważnym przedsięwzięciem jest 
więc zwiększenie z 3,5 do 7,5 tys. liczby pracowników przedsiębiorstwa na 
całym świecie, których wyłącznym zadaniem jest permanentne cenzorowanie 
i eliminowanie treści zamieszczanych na portalu.

Alphabet należy do grona tych holdingów, które kontrolują zachowania 
użytkowników Internetu prawie na całym świecie. Regionami, które zabiega-
ją o uniezależnienie się od serwisu wyszukiwarki Google, są Chiny i Rosja96. 
Przy obrotach w pierwszym kwartale 2017 roku o wartości 24,8 mld USD uda-
ło się uzyskać zysk 5,4 mld USD, mimo że opłata za kliknięcie przez konsu-
menta kosztuje reklamodawcę od sześciu lat z roku na rok coraz mniej97.

Bill Gates i Paul Allen założyli Microsoft w 1975 roku i zbudowali przed-
siębiorstwo, z którego cyfrowych produktów korzystają indywidualni kon-
sumenci, podmioty gospodarcze, inne organizacje oraz organy administracji 
publicznej na całym świecie. W pierwszym kwartale 2017 roku obroty wynio-
sły 22,1 mld USD, a zysk 4,8 mld USD98. Microsoft podobnie jak Amazon.com 
upatruje w usługach centrów baz danych nowy segment rynku, który pozwo-
li na osiąganie dużych obrotów i bardzo wysokiej, dwucyfrowej rentowności. 
Udostępnianie pamięci oraz mocy obliczeniowej „w chmurze” oznacza, że 
konieczne jest utworzenie i codzienna eksploatacja odpowiedniej infrastruk-
tury. Jej elementem są nie tylko budynki i ich wyposażenie, lecz także własne 
łącza obejmujące cały glob oraz własne generatory energii elektrycznej.

Akumulacja kapitału u wymienionych liderów gospodarki epoki cyfro-
wej: Alphabet, Amazon.com, Facebook oraz Microsoft z każdym rokiem ro-
śnie, gdyż każde z tych przedsiębiorstw osiągnęło już fazę dojrzałości. War-
tość zysku brutto tej grupy w 2017 roku może przekroczyć 100 mld USD, 
czyli prawie 20% wartości rocznych wydatków USA na zbrojenia. Znaczną 
część zysku netto te przedsiębiorstwa zainwestują w rozwój biznesu, w tym 

95 O. Bendel, KI – Lassen wir die Finger davon, www.zeit.de (14.04.2017).
96 A. Balin, Warum der russische Online-Handel der Krise trotzt, www.handelsblatt.com (30.04.2017).
97 M. Brandt, Google-Werbung wird immer billiger, www.statista.com (28.04.2017).
98 Microsoft dips after revenue misses expectations, www.cnbc.com (27.04.2017).
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na przygotowanie kolejnych innowacyjnych, w tym wywrotowych, rozwią-
zań. W perspektywie kolejnych lat może się umocnić pozycja każdego z tych 
przedsiębiorstw na rynku. De facto zdobędą lub umocnią one swoją dominu-
jącą pozycję w poszczególnych segmentach rynku. W myśl zasady: Google 
jest jedno, Facebook jest jeden, Amazon jest jeden, Microsoft jest jeden. Czy 
istnieje jakiś system, który pozwala lub pozwoli utrzymać te podmioty pod 
czyjąkolwiek kontrolą?

We wrześniu 2016 roku Hans-Jürgen Jakobs, pełniący do 2015 roku funkcję 
redaktora naczelnego niemieckiej gazety gospodarczej „Handelsblatt”, napisał: 
„jeśli nie wiesz, kto stoi za decyzjami największych banków i przedsiębiorstw 
produkcyjno-usługowych na świecie, to wiedz o tym, że są to ludzie z Blac-
krock”99. Potwierdza to zestawienie, w jakich spółkach i funduszach mają swoje 
udziały dwa największe fundusze inwestycyjne: Blackrock i Vanguard, kontro-
lujące odpowiednio kapitałami o wartości 2 317 i 2 385 mld USD. Sposób za-
rządzania obiema organizacjami oceniany jest w zróżnicowany sposób – jedno 
wydaje się być pewne: ani rząd federalny USA, ani też innego kraju, nie ma 
wpływu na podejmowane decyzje biznesowe i personalne. Ale wieloletnie do-
świadczenie wskazuje, że szefowie tych organizacji: Larry Fink oraz John Bogle, 
nie dopuszczali się interwencji kadrowych w wymienionych czterech wiodą-
cych przedsiębiorstwach epoki cyfrowej. Wynika z tego, że ani władze publicz-
ne, ani też zarządcy największych prywatnych funduszy inwestycyjnych, nie 
podejmują się bezpośrednio wpływać na składy osobowe top managementu 
podmiotów gospodarczych, które zdobywają pozycje gigantów na rynku.

Na rynku kapitałowym w maju 2017 roku można było zaobserwować jed-
nak nowe zjawisko – po raz pierwszy podmiot z sektora publicznego wchodzi 
do elity gospodarki sektora prywatnego. Jest to chiński konglomerat państwo-
wy HNA, który angażując łącznie 3,4 mld EUR i działając za pośrednictwem 
wiedeńskiej spółki C-Quadrat, podwyższył swoje udziały w kapitale Deut-
sche Bank do 9,9%. Tym samym przywódcy państwowi z Pekinu przejmą od 
katarskiej rodziny Al-Thani rolę największego akcjonariusza banku, który 
zaliczany jest do czołówki podmiotów sektora finansowego kształtujących 
relacje na rynku globalnym. Czy można to jednak traktować za sygnał nowej 
tendencji, iż władze publiczne nowymi metodami zaczną zdobywać kontrolę 
nad gigantami gospodarki?

99  H.-J. Jakobs, Wem gehört die Welt. Die Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus, Knaus, Monachium 
2016, s. 15.
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15.  Niewiadoma nr 2: czy świat robotów zacznie 
kontrolować władze publiczne?

To byłby interwencjonizm à rebous. Czy można sobie wyobrazić taki scena-
riusz?

W trakcie pierwszej rewolucji przemysłowej (wprowadzającej maszynę pa-
rową), w wiekach XVIII i XIX, początki nowoczesnej demokracji budowano 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz po kolejnych rewolucjach 
na terenie Europy w poszczególnych krajach Starego Kontynentu. Ale wła-
dze publiczne opanowywały sztukę kształtowania ładu gospodarczego nie 
pod wpływem większości społeczeństwa, tylko zgodnie z wolą elit. Podobnie 
przebiegał proces przekształcania systemu gospodarczego w trakcie drugiej 
rewolucji przemysłowej (upowszechniania elektryczności), tj. w pierwszych 
dwóch dekadach XX wieku.

Zupełnie inaczej przebiegła trzecia rewolucja przemysłowa. Komputery-
zacja i Internet przyczyniły się do wzrostu efektywności procesów gospo-
darczych i ułatwiły komunikację społeczną, pozwalając na uspołecznienie 
wiedzy. W tym okresie społeczeństwa nie widziały zagrożenia w związku 
z upowszechnianiem nowych rozwiązań technologicznych. W krajach wy-
soko rozwiniętych w drugiej połowie XX wieku trzeba było ratować rynek 
pracy, stymulując imigrację, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Ameryce 
Północnej i Australii.

Ale co się stanie w XXI wieku, w czasie czwartej rewolucji przemysłowej?
W skali globalnej upowszechnienie robotyzacji przyczyni się do pogłębie-

nia asymetrii w podziale bogactwa. Znaczenie procesu rozwoju technologii 
cyfrowych będzie zyskiwać na sile przy wzrastającym tempie jego przebie-
gu100. Pracę będą tracić ludzie, ale podmioty gospodarcze będą akumulować 
co najmniej tyle samo kapitału albo więcej. Być może znacznie więcej. Robo-
tyzacja nie przyniesie spadku podaży na rynku globalnym. Pojawi się jednak 
pytanie, czy istniejące mechanizmy dystrybucji dóbr będą funkcjonować na 
tyle sprawnie, aby nie pogłębiało się zjawisko wykluczenia ekonomicznego. 
Być może trzeba bedzie szukać rozwiązania o cechach „New Deal”, tak jak 
wskazuje na to F. Pistono w książce pt. Robots will steal your job but that’s OK. 
How to survive the economic collapse and be happy?101.

100  M. Ford, Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, New York 2015,  
s. xii.

101  J. Steger, Millionen werden ihren Job verlieren – aber das könnte gut sein, http://www.handelsblatt.com 
(1.04.2017).
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Upowszechnienie wąskiej sztucznej inteligencji dotknie nie tylko podmioty 
gospodarcze. Roboty wejdą do urzędów władzy publicznych różnych szcze-
bli, a nawet wprost do gabinetów politycznych obecnych elit. Big data analy-
sis prowadzone przy wykorzystaniu sygnałów pochodzących od konsumen-
tów będzie źródłem rozpoznania także ich preferencji politycznych. Wyniki 
powszechnych referendów przeprowadzonych każdego dnia będzie można 
podsumować codziennie przed zachodem słońca.

Indywidualizacja przekazu medialnego spowoduje, że tradycyjne media, 
przede wszystkim telewizja, stracą moc swojego oddziaływania na konsu-
mentów i tym samym na wyborców.

Roboty mogą przejąć kontrolę nad emocjami społecznymi szybciej, niż 
współczesnym politykom przyjdzie ten scenariusz w ogóle do głowy.

Podsumowanie
Odwołując się do omówionego wcześniej Law of Disruption, można stwier-

dzić, że szybki rozwój technologii w XXI wieku otwiera szanse na dynamicz-
ne zmiany instytucjonalne i związane z nimi zmiany polityczne i społeczne. 
Tradycyjnie rozumiany interwencjonizm państwowy, który jest realizowanych 
w takich krajach jak Polska przy zaangażowaniu funduszy o wartości kilkuset 
milionów, bądź nawet kilku miliardów EUR rocznie, tracić będzie na znacze-
niu. W Europie (za wyjątkiem Rosji) można się spodziewać pogłębionej, być 
może dość emocjonalnej, dyskusji, na ile pozostawiać politykę gospodarczą 
(w tym politykę przemysłową) na szczeblu państwowym, a na ile umacniać, 
w ramach istniejącego już Imperium UE, szczebel ponadnarodowy. Trwają-
ce przygotowania do Brexitu, który być może zostanie zawieszony, pozwa-
lają przypuszczać, że społeczeństwo przychyla się do decentralizacji decyzji 
i pozostawiania jej w rękach władz państwowych. Ale istnieje podejrzenie, 
że jest to wola wyrażona bardziej pod wpływem czynników emocjonalnych 
niż racjonalnych. Im bardziej będzie widoczne, że Brexit nie służy rozwojo-
wi gospodarki brytyjskiej, tym bardziej może ulegać korozji społeczna prefe-
rencja do osłabiania instytucji unijnych, natomiast może wzrastać presja, aby 
władze publiczne na szczeblu unijnym funkcjonowały bardziej racjonalnie. 
Oznaczałoby to, że interwencjonizm na Starym Kontynencie miałby być sto-
sowany co najmniej tak skutecznie, jak robią to władze publiczne w innych 
regionach świata.
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