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sektorów infrastrukturalnych: energetycznego, telekomunikacyjnego
i informatycznego (ICT) oraz transportowego. Jego zainteresowania
badawcze obejmują rozwój gospodarki cyfrowej, w tym zastosowania koncepcji Przemysł 4.0, oraz rozwiązania sztucznej inteligencji.
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a także w Banku Światowym, ONZ i organach UE. Był współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, kierował kilkoma
projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej
oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu.
Był doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Jest autorem
i współautorem licznych publikacji, w tym kilku książek. W latach
2004–2005 sprawował urząd ministra finansów.

Wprowadzenie
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem przygotowanym na Europejski
Kongres Finansowy z inicjatywy Jerzego Gajewskiego – założyciela firmy NDI. Intencją
organizatorów Kongresu jest włączenie do debat dotyczących zagadnień ściśle finansowych także kwestii związanych z realną sferą gospodarki – zawsze jednak z myślą, aby
sformułować i przedstawić rekomendacje dla polityki gospodarczej, w szczególności
Polski. Taki cel przyświecał też autorom tego opracowania.
Zasadniczo dotyczy ono zagadnień związanych z problematyką rozwoju i polityki
rozwoju. Odnoszą się do tego cztery współautorskie teksty Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego. Kluczowa dla rozumowania autorów tego tekstu jest koncepcja wysp
i archipelagu, zaproponowana przez Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego.
Syntetycznie koncepcję tę można wyrazić następująco. Droga do społecznej zmiany
wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). „Bąbel zmiany” to taki
archipelag, w którym są różne wyspy. Różne to znaczy także nierówne pod względem
potencjału i położenia. Siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej
z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego,
w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu, a nie z niego wypychane. Można powiedzieć, że w takim układzie działa zasada: jeśli chcesz być
silniejszy, to zadbaj, aby ci słabsi z tobą współdziałający stali się silniejsi. Siła małego
układu grawitacyjnego, jakim jest archipelag, zasadza się na partnerstwie i solidarności.
Tylko to daje archipelagowi niezależność w relacji do kontynentu (otoczenia).
Kontynentalni gracze są z zasady silniejsi niż wyspowi. Ci pierwsi czerpią siłę z osłabiania słabszych od siebie, uzależniania ich i traktowania jako klienteli. Ci drudzy – wyłącznie poprzez umacnianie swych słabszych partnerów. Muszą zatem uzgodnić z nimi
zasady współdziałania, w tym w zakresie działalności gospodarczej, rynku, oraz dbać
o ich przestrzeganie.
Presji kontynentu na archipelag nie da się wyłączyć. Dlatego przetrwanie archipelagu i utrzymanie jego odrębności grawitacyjnej zależy w dłuższym okresie od tego, czy
aktorzy tworzący archipelag potrafią odnaleźć w całym „układzie planetarnym” inne
archipelagi żywotnie zainteresowane utrzymaniem swojej niezależności. Sojusz takich
archipelagów oznacza zarazem upowszechnianie i uatrakcyjnienie stosowanych w nich
wzorców.
Autorzy pokazują, że Polska znajduje się w otoczeniu silnych kontynentalnych graczy
i zapobieżenie jej peryferyzacji wymaga wykształcenia własnego archipelagu rozwoju,
który będzie podmiotowo wkomponowany w europejski obszar gospodarczy. Przy czym
temu wielkiemu wyzwaniu trzeba sprostać w warunkach szybko postępującej cyfryzacji
współczesnej gospodarki rynkowej i narastania wielowymiarowych globalnych napięć.
Ważnym uzupełnieniem tego opracowania jest artykuł Mirosława Gronickiego, ukazujący makroekonomiczne – krajowe i światowe – realia, w których to wielkie wyzwanie
musi zostać podjęte.
Publikacja wpisuje się w nurt ekonomii rozwoju, ale od strony ekonomii wartości. Jest
zarazem ściśle związana z ruchem Open Eyes Economy.
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Część I. Podstawowe pojęcia
Rozwój
Koncept Firma-Idea (jak też Miasto-Idea i Uniwersytet-Idea) bazuje na uznaniu,
że w każdym z tych obszarów działalności idea oznacza specyficzny dla tych organizacji proces wytwarzania wartości. Wartości te są kształtowane przez osoby aktywne
wewnątrz tych organizacji oraz w ich otoczeniu, a następnie przestrzegane, co potwierdza osobista postawa zarówno w czasie wykonywania czynności na forum społecznym, jak i w życiu osobistym. Dzięki procesowi tworzenia wartości organizacje te
stają się podmiotami i mogą świadomie wyznaczać trajektorię swego rozwoju. Powiązanie wartości i rozwoju jest szczególnie dla nas istotne. Cechą rozwoju jest przede
wszystkim pomnażanie dorobku intelektualnego poszczególnych osób, zbiorowości
społecznych i funkcjonujących organizacji. Oczywiście konsekwencją podnoszenia
wartości intelektualnych powinien być – i w rzeczywistości jest – wzrost zasobów materialnych i niematerialnych, które są wykorzystywane do zaspokajania wszelkiego
rodzaju potrzeb człowieka oraz do utrzymania jego środowiska naturalnego.
O rozwoju i wartościach piszą m.in. Manuel Castells i Pekka Himanen. Według
nich rozwój to1: „Proces, poprzez który ludzie, indywidualnie i kolektywnie, wzmacniają zdolności poprawy swojego życia zgodnie ze swoimi wartościami i interesami,
tym samym osiągając stan swej ludzkiej godności”2. Pojawiają się wątpliwości co do
precyzji tej definicji. Pierwsza wiąże się z wyrażeniem „poprzez który” (by which),
które implikuje, że rozwój jest procesem „prowadzonym” przez ludzi, w tym sensie
sterowanym przez nich. Tak nie jest. Rozwój dotyczy ludzi i jest przez nich wywoływany i napędzany, ale nie jest przez nich zarządzany. Właściwe byłoby użycie określenia „w którym” (in which). Zasadne jest podkreślenie, że w tym procesie ludzie
(indywidualnie i kolektywnie) wzmacniają swoje zdolności. Warto dopowiedzieć
„zdolności i możliwości”, co sygnalizuje, że korzystna zmiana dotyczy zarówno ludzi
(jednostek i grup), jak i relacji zachodzących między nimi. Dzięki temu można mocniej zaakcentować społeczną naturę rozwoju.
Wątpliwość wzbudza też użycie słów „poprawy swojego życia” (improve their lives).
Sednem rozwoju jest upodmiotawianie się ludzi (jednostek i wspólnot). Zatem ważne
jest to, że w procesie rozwoju ludzie rozwijają zdolność (potrafią i mogą) kształtowa . Castells, P. Himanen (red.), Reconceptualizing Development in the Global Information Age, Oxford UniM
versity Press, Oxford 2014, s. 1.
2
„Development … is the process by which people, individually and collectively, enhance their capacities
to improve their lives according to their values and interests, thus claiming their dignity as human beings”.
1

6

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

nia swego życia, swojej życiowej drogi. „Poprawa swojego życia” podkreśla bardziej
substancjalny niż procesualny aspekt rozwojowej zmiany. Ujęcie substancjalne natychmiast rodzi pytanie, co znaczy w tym przypadku „poprawa”. To, co dla jednych
może być poprawą, dla innych będzie pogorszeniem. W dalszej konsekwencji rodzą
się pytania o cel i kryteria rozwoju. I w końcu pojęcie rozwoju miesza się z pojęciem
postępu.
Nie ma podstaw, aby kwestionować przydatność kategorii „postępu”, ale ma ona
istotne ograniczenia. Po pierwsze, zawsze musi być odniesiona do sytuacji konkretnego aktora. Postęp to zmiana korzystna dla niego. Po drugie, stwierdzenie postępu
to zawsze porównanie dwóch stanów – uprzedniego i następczego: stan uprzedni jest
gorszy, a stan następczy – lepszy z pewnego punktu widzenia. Stwierdzenie postępu
może być osiągnięte przy zastosowaniu analizy porównawczej. Jej przeprowadzenie
jest jednak bezzasadne, jeśli dochodzi do radykalnej zmiany sytuacji. Występują one
w epokach rewolucji, zarówno o charakterze społecznym, jak i gospodarczym. We
współczesnym świecie pojawianie się radykalnych zmian wiąże się z wprowadzaniem innowacji wywrotowych (disruption innovations).
Najważniejsze zastrzeżenie wzbudza ten fragment zaproponowanej przez Castellsa i Haminena definicji, który dotyczy „wartości”. „Poprawa życia” ma być zgodna
z wartościami (i interesami) ludzi. A to oznacza, że wartości są czymś danym i deklarowanym (wyznawanym). W naszym przekonaniu wartości istnieją, bo są przez
ludzi wytwarzane: wynikają z ich działania i współdziałania, a nie tylko ich uznania.
Unikamy zrównania rozwoju z wartościami. Rozwój to społeczny proces, w którym
wartości mogą i są wytwarzane, a nie proces, który dokonuje się „według z góry danych wartości”. Wartości nie mogą pozostawać niezmienne, co widać na przykładzie
historii przemian w kościele chrześcijańskim.
Cytowani autorzy uznają ludzką godność za naczelną wartość rozwoju3. Warto
się nad tym chwilę zastanowić. Ludzka godność – jak każda wartość – jest relacyjna.
Wynika nie tylko z tego, że ktoś zachowuje się godnie, lecz także z tego, że inni to
zachowanie wzmacniają, postępując tak, aby innych nie upokarzać, nie uprzedmiotowiać, ale szanować ich odrębność i autonomię. Podkreślanie relacyjnej natury ludzkiej godności sygnalizuje, że jest ona wytwarzana. Oczywiście można powiedzieć, że
każdej ludzkiej istocie przynależy godność. Ale to, czy godność ludzka jest w każdym
przypadku i w ogóle zachowana, wynika nie z samego uznania, ale z relacji między
ludźmi. Godność jest, bo się staje, a staje się, bo jest wytwarzana w międzyludzkich
(społecznych) relacjach.
Godność ludzka to przykład wartości, która w stosunkowo niewielkim stopniu
zależy do materialnych warunków życia, a jednocześnie ma kolosalne znaczenie dla
jego jakości – dobrostanu. Co jest ważne, bo uzmysławia, że rozwój, mając swoje materialne składowe, ma zasadniczo społeczną naturę: zasadza się na relacjach społecznych i ich przemianie. I dlatego nie można zgodzić się z Castellsem i Haminenem4,
kiedy mówią o dwóch rodzajach rozwoju: wzroście materialnego dobrobytu i wzro3
4

 amże, s. 1.
T
Tamże, s. 8.
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ście ludzkiego dobrostanu. Nawet jeśli autorzy ci podkreślają, że takie ujęcie przyjmują dla uproszczenia swego wywodu. Skądinąd, nieco dalej5 stwierdzają, że rozwój
dokonuje się w następstwie trójkąta relacji między produkcją materialną, ludzkim
dobrostanem i społeczno-kulturalną organizacją.

Ewolucja instytucji
Polityka to obszar, w którym trzeba przywrócić wartościom należne im znaczenie.
Wartości zostały z polityki wyparte, przez co stała się technokratyczna. To reakcja
na uprzednią dominację różnych ideologii w funkcjonowaniu państw, co prowadziło
do powstawania i utrwalania się porządku autorytarnego, a nawet do totalitaryzmu.
Zapobiegać temu miało wprowadzenie norm prawnych i proceduralne podejście do
prowadzenia polityki publicznej. W praktyce koncentracja na procedurach, a nie na
długofalowych celach powodowała, że definicja środków zaczęła określać cele polityki publicznej.
Obecnie próbuje się poprzez koncept współzarządzania ustanawiać równowagę
między substancjalnym i proceduralnym wymiarem polityki publicznej. Nie stanowi
to jednak rozwiązania problemu, co wynika z niezrozumienia istoty polityki oraz niedostrzegania jej różnorodnych wymiarów.
Polityka rozwoju koncentruje się wokół trzech pojęć: wzrostu, konkurencyjności
i spójności. Polityka spójności nie polega na wyrównywaniu dochodów, lecz dyslokacji zasobów, która ma prowadzić do wyrównywania szans lokalnych społeczności.
Jej istoty nie stanowią transfery socjalne, lecz rozwiązania instytucjonalne i przedsięwzięcia infrastrukturalne, które przyczyniają się do zwiększenia dostępu do różnych
form kapitału i usuwają wszelką dyskryminację.
Unia Europejska jest szczególnym przypadkiem instytucji, która nie ma swojego
odpowiednika na innych kontynentach. To dobrowolnie utworzone Imperium, na
którego funkcjonowanie mają wpływ władze publiczne trzech szczebli:
 ponadpaństwowego, czyli unijnego,
 państwowego,
 samorządowego.
W drugiej dekadzie XXI wieku w niektórych krajach wystąpiły praktyki stosowania unijnego oraz lokalnego prawa wzbudzające podejrzenie, że zostaje naruszana integralność systemu prawnego. W lutym 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości
z siedzibą w Luksemburgu podjął precedensowy wyrok, gdyż odniósł się do decyzji
władzy sądowniczej w Portugalii, mimo że ta decyzja nie dotyczyła bezpośrednio stosowania regulacji ustanowionych przez władzę ustawodawczą na szczeblu unijnym.
Odbierane jest to jako sygnał, że praworządność stanowi fundament funkcjonowania Imperium. Z tego powodu władze: ustawodawcza, wykonawcza oraz sądownicza w poszczególnych krajach członkowskich muszą podejmować decyzje, które nie
prowokują utraty wzajemnego zaufania między społecznościami oraz instytucjami
funkcjonującymi w ramach Imperium. Wspólne kreowanie i przestrzeganie wartości
5

Tamże, s. 9.
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traktowane jest jako niezbywalne prawo i jednocześnie obowiązek wszystkich obywateli, organizacji oraz władz w całym Imperium. Zrozumienie tej zasady stanowi ramy
dyskusji o swobodzie zachowania się społeczeństw w poszczególnych regionach oraz
o suwerenności władz państwowych każdego kraju członkowskiego UE.

Technologia
Castells i Himanen mocno eksponują w swoim tekście, że współcześnie zasadniczym wyzwaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której potencjał wyzwolony
przez rewolucję informacyjną będzie służył „ludzkiemu postępowi” (progress of humanity), nie będzie natomiast prowadzić do destrukcji człowieczeństwa6. Stajemy zatem
wobec ogromnego wyzwania: jak sprawić, aby osiągnięcia czwartej rewolucji przemysłowej – w tym zastosowanie rozwiązań kwalifikowanych jako „wąska” (narrow),
a także „generalna” (general) sztuczna inteligencja (artificial intelligence – AI) – przyczyniły się do rozwoju, a nie do zniszczenia ludzkości7.
Zmiany technologiczne z ostatnich dwóch dekad XX wieku (np. informatyzacja)
prowadzą do głębokich zmian społecznych (społeczeństwo informacyjne). Nie jest
tak, że to sama technologia „rozstrzyga”, jakie te skutki będą: czy będą oznaczać rozwój, czy regres społeczny, społeczne ożywienie czy zniszczenie. Każda technologia
może służyć dobremu i złemu (np. technologia jądrowa). Dlatego z jej zastosowaniem
i rozpowszechnianiem muszą się wiązać określone ograniczenia.
Im bardziej zaawansowana jest dana technologia, im bardziej jest przełomowa,
tym bardziej jej następstwa są długofalowe i nieprzewidywalne. Dlatego jej opracowaniu i wdrożeniu powinna towarzyszyć społeczna refleksja będąca wyrazem przyjmowanej na siebie odpowiedzialności. Jeśli takiej refleksji nie ma i nie ma wynikających z niej środków zapobiegawczych i ostrożnościowych, zmiany technologiczne
mogą wywoływać nieodwracalne i katastrofalne następstwa. Historycznie świadczy
o tym upadek starożytnych cywilizacji, w których kultura nie oswajała techniki. My
też się zastanawiamy, czy wywołane przez nas zmiany technologiczne nie zniszczą
nas jako ludzkości, choćby w następstwie zmian klimatycznych. Zasadna jest wątpliwość, czy mimo przygotowania odpowiednich programów, np. w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych, potrafimy skutecznie zapobiegać niepożądanym działaniom człowieka na własnej planecie.
W historii ludzkości wielokrotnie zmiany technologiczne stwarzały wielkie wyzwanie, jak uczłowieczyć to, co człowiek stworzył. Tak było z każdą poprzednią rewolucją przemysłową. I za każdym razem konieczne stawało się moralne, społeczne
i polityczne osadzenie technologicznego potencjału. Nigdy nie odbywało się to bez
konfliktów, błędów i dramatycznych konsekwencji.
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Od połowy XX wieku problem jest jeszcze poważniejszy, gdyż dysponujemy technologiami, które użyte w dowolnym punkcie na Ziemi lub w kosmosie mogą wywołać globalne następstwa. Jednocześnie nasze zdolności do rozpoznania skutków
wdrożenia tych technologii i ich powstrzymania są bardzo ograniczone. A wyścig
technologiczny trwa.
Zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 roboty są wytwarzane i instalowane, aby produkować i wykonywać czynności obsługi człowieka. Ale wraz z robotami konstruowane
są boty, czyli systemy rozpoznające obraz i głos, sterujące danymi oraz komunikujące
się automatycznie z człowiekiem, których zadaniem jest kontrolowanie obiegu informacji, generowanie wiedzy i stymulowanie zachowania ludzi.

Zmiana społeczna
Zmiana społeczna nie dokonuje się samoistnie, ale z drugiej strony nie jest programowalna i sterowalna – jest kontyngentna. Dokonuje się za sprawą aktywności różnych aktorów. Tych, który dążą do zmiany i starają się ją wywołać, możemy nazwać
animatorami. Są to społeczni innowatorzy, który starają się wdrożyć inne niż stosowane dotąd rozwiązania danych problemów. Bez ich determinacji zmiana nie nastąpiłaby. Jednakże sami zmiany nie spowodują. Ich społeczna inwencja jest konieczna, ale
niewystarczająca. Zmiana wymaga jeszcze, aby zaproponowane przez nich rozwiązanie przyjęło się i upowszechniło. To zależy również od tego, czy w danej społeczności
występują mechanizmy katalizujące. Generalnie są one osadzone na różnych formach
społecznej komunikacji, ale ich działania nie należy sprowadzać tylko do tego – polegają one także na współdziałaniu i współuczeniu się. Zmiana dokonuje się w rezultacie przeobrażenia zachowań i relacji społecznych, dzięki którym dana społeczność
opanowuje nowe sposoby działania i się do nich dostosowuje.
Andrzej Nowak opisuje zmianę społeczną, używając pojęcia „bąble zmiany”8. Taki
bąbel to analog lokalnej innowacji społecznej, która istnieje, gdy liderowi (animatorowi) zmiany uda się stworzyć krąg aktorów, którzy komunikują się i współdziałają,
aby móc działać inaczej, niż wynika to z rutyny i presji otoczenia. Ich celem jest wyłamać się (choćby częściowo) z pola grawitacyjnego wytwarzanego przez otoczenie.
Umacniają swoją autonomię, ale po to, aby móc dobrowolnie współdziałać z innymi
aktorami, którzy także do tego dążą. Ograniczają swoje relacje z dominującą grupą
aktorów, aby je rozwijać tylko z niektórymi. W ten sposób stają się wyspami w swoim
otoczeniu i zarazem starają się uformować archipelag z innymi wyspami, intensywnie się komunikując i wzajemnie zasilając.
Ich aktywność polega na wypracowaniu właściwych i specyficznych narzędzi,
przy których użyciu będzie możliwe spełnienie ich indywidualnych i grupowych
aspiracji. „Wytwarzanie” takich narzędzi prowadzi równocześnie do wytwarzania
odpowiednich form współpracy. Ale tym samym rodzi się między uczestnikami archipelagu zdolność współdziałania i wytwarzania potrzebnych narzędzi. Generują
8

 . Nowak, Dynamical minimalism: why less is more in psychology, „Personality and Social Psychology
A
Review” 2004, 8 (2), s. 183–192.
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przy tym wiedzę i ją uwspólniają. Wyłania się w ten sposób wspólny zasób i wskazane staje się ustanowienie jakiś form zarządzania nim.
W dalszej konsekwencji aktorzy-wyspy tworzący archipelag stają się wspólnotą –
upodmiotowiają się. A to pozwala im wpływać na swoje otoczenie. Teraz nie zależy
im już tylko na wyłamaniu się i autonomizacji, ale na wywołaniu w otoczeniu takiej
zmiany, która ich wspólnocie przysporzy korzyści i umożliwi kontynuację rozwoju.
To, co spaja taką wspólnotę, to nie tylko doraźna korzyść czy interes. Gdyby tak
było, aktorzy nie musieliby tworzyć archipelagu i narażać się na wykluczenie z otoczenia, ale po prostu zawieraliby różne sojusze, aby uzyskać jakieś korzyści i przechwycić określone zasoby. Formowanie archipelagu i ponoszenie związanych z tym
nakładów ma sens tylko wówczas, kiedy idzie o coś znacznie więcej niż o korzyść,
a mianowicie o dalekosiężny cel wyrażony w formie jakiejś idei. Taki cel, którego
osiągnięcie nie jest możliwe bez dokonania społecznej zmiany. I jeśli aktorzy podejmujący wysiłek dokonania zmiany są konsekwentni w dążeniu do wytyczonego celu,
to przyjmowane przez nich sposoby działania do niego pasują. A to oznacza, że chcą
działać skutecznie z określoną intencją, co wymaga nie tylko ukształtowania przez
nich operacyjnego porządku swego współdziałania (organizacja), lecz także porządku aksjonormatywnego. I to dopiero czyni z nich wspólnotę.
Wspólnotę może zniszczyć to, że jest nieskuteczna operacyjnie, ale także to, że
traci swój społeczny cel, zatraca swoją ideę, gubi pomysł na siebie, koncentrując się
tylko na instrumentalnym, operacyjnym wymiarze działania. Czyli doprowadza do
samouprzedmiotowienia się. Podmiotowość staje się nie za sprawą autonomii i elastyczności, ale za sprawą uporządkowanego aksjonormatywnie współwytwarzania.
Droga do społecznej zmiany wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie
(archipelag). „Bąbel zmiany” to taki archipelag, w którym są różne wyspy. Mogą być
nierówne pod względem potencjału i położenia. Siła oddziaływania i atrakcyjność
archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego
moc i niezależność zależy od tego, w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane
do centrum archipelagu, a nie z niego wypychane. Można powiedzieć, że w takim
układzie działa zasada: jeśli chcesz być silniejszy, to zadbaj, aby ci słabsi z tobą współdziałający stali się silniejsi. Siła małego układu grawitacyjnego, jakim jest archipelag,
zasadza się na partnerstwie i solidarności. Tylko to daje archipelagowi niezależność
w relacji do kontynentu (otoczenia).
Kontynentalni gracze są z zasady silniejsi niż wyspowi. Ci pierwsi czerpią siłę
z osłabiania słabszych od siebie, uzależniania ich i traktowania jako klienteli. Ci drudzy wyłącznie poprzez umacnianie swych słabszych partnerów. Muszą zatem uzgodnić z nimi zasady współdziałania, w tym w zakresie działalności gospodarczej, rynku, oraz dbać o ich przestrzeganie.
Presji kontynentu na archipelag nie da się wyłączyć. Dlatego przetrwanie archipelagu i utrzymanie jego odrębności grawitacyjnej zależy w dłuższym okresie od tego,
czy aktorzy tworzący archipelag potrafią odnaleźć w całym „układzie planetarnym”
inne archipelagi żywotnie zainteresowane utrzymaniem swojej niezależności. Sojusz
takich archipelagów oznacza zarazem upowszechnianie i uatrakcyjnienie stosowaJerzy Hausner, Wojciech Paprocki
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nych w nich wzorców. Twórcy archipelagu mogą ponadto wykorzystać szansę, jeśli na otaczających kontynentach trwają fazy zahamowania ekspansji globalnej bądź
w wyniku wewnętrznych konfliktów poszczególne kontynenty przeżywają kryzysy.
Metafora odnosząca się do układu planetarnego pozwala uchwycić to, że upowszechnianie się (skalowanie) innowacji nie musi polegać na przekształcaniu archipelagu w kontynent, czyli narzucaniu innym swego rozwiązania i podporządkowaniu ich sobie. Z perspektywy rozwoju korzystniejsze jest upowszechnienie się
innowacji w następstwie kreatywnej dyfuzji. A jeśli tak, to fundamentalne znaczenie
mają społeczne warunki takiej dyfuzji i ich kształtowanie. I to wydaje się kluczowym
zadaniem władzy publicznej, która chce prowadzić politykę rozwojową.
Działanie mechanizmów katalizujących zmianę społeczną, w tym kreatywną dyfuzję, wynika ze szczególnego rodzaju powiązań między aktorami społecznymi. Są to
powiązania komunikacyjne i jako takie są słabe. Często dla opisania takich powiązań
wykorzystuje się metaforę helisy. Takie powiązania występują zarówno w organizacjach, jak i pomiędzy nimi. Ich istnienie powoduje, że społeczna przestrzeń komunikacji wypełnia funkcje katalityczne. Staje się przewodnikiem i stymulatorem zmiany.
Dzięki takim właściwościom katalityczna przestrzeń społeczna sprzyja wyłanianiu się
organizacyjnej wielowymiarowości. Bez niej organizacja nie może się upodmiotowić
i kształtować trajektorii swego rozwoju, nie może zdefiniować i wypełniać swojej idei.

Zachowanie jednostki
Każda działalność ludzka, w tym także działalność gospodarcza, dzieje się w czasoprzestrzeni określanej przez społeczne relacje, w które wchodzi aktor. W konsekwencji działalność ludzka jest wielowymiarowa.
Podmiotowość jest funkcją wyznaczania trajektorii swojego rozwoju. Co oznacza
zdolność kreowania własnej przyszłości, swojej historii. Takie ujęcie mocno akcentuje,
że podmiotowość jest stawaniem się, które może być ujęte w historię do opowiedzenia
(storytelling). Upodmiotowianie się jest zarazem sensotwórcze, jest nadawaniem sensu
swemu istnieniu, zarówno w przypadku jednostek, jak i organizacji. Tym samym wynika z wytwarzania wartości egzystencjalnych.
Wytwarzanie takich wartości wiąże się ze stawianiem przez jednostki oraz wspólnoty wielkich pytań, takich, które mają znaczenie egzystencjalne, czyli odnoszą się do
sensu życia. Takie pytania wykraczają poza to, co „tu i teraz”. Są ulokowane w przestrzeni tego, co było, i tego, co będzie. Odpowiedź na takie pytania nie przynosi pewności, odpowiedzi obowiązującej raz na zawsze9. Takie pytania do nas wracają i tylko
po wielokroć na nie odpowiadając, zbliżamy się nie do pewności, ale upewnienia się,
że udzielona na nie odpowiedź zadowala nas, co znaczy, że przydaje naszemu istnieniu i działaniu sens.

9

 ob. B. Brożek, In Praise of Curiosity, w: Big Questions in Krakow. Chance Rules the World, Fundacja CenZ
trum Kopernika, Kraków 2010, s. 3.
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Zmiana społeczna jest w swej istocie zmianą relacji społecznych10. Jest następstwem procesu, w którym przenikają się11:
 działania wielu indywidualnych i zbiorowych aktorów, różnie postrzegających
rzeczywistość społeczną i kierujących się odmiennymi wzorami postępowania;
 różne normy społeczne;
 różne praktyki uczenia się i adaptacji
 oraz różne kulturowe odniesienia.

Ład aksjonormatywny
Porządek społeczny nie zasadza się wyłącznie na aksjonormatywnym ładzie, ma
swój operacyjno-instrumentalny wymiar, ale bez tego pierwszego istnieć i funkcjonować nie może12.
W naukach społecznych przedstawiane są również przeciwstawne koncepcje, które za czynnik dominujący uznają albo struktury, albo działania. Przykładem pierwszego podejścia jest strukturalizm Talcotta Parsonsa13, drugiego – interakcjonizm
symboliczny Herberta Blumera14.
Przydatne jest odniesienie się do tej drugiej koncepcji. Podstawowe twierdzenia
Blumera można przedstawić następująco15:
 interakcja jest aktem komunikacyjnym; znaczenia wywodzą się z interakcji;
 interakcja nadaje znaczenie przedmiotowi (obiektowi);
 przebieg interakcji symbolicznej jest przejawem płynności, ustawicznego aktu
tworzenia nowych znaczeń;
 nie ma czynników determinujących konstruowanie przedmiotów, wobec których dochodzi do działania;
 wspólne definiowanie sytuacji polega na tym, aby podejmować działanie wobec uzgodnionych przedmiotów, czyli takich, których znaczenie nadawane
przez jednego uczestnika jest zrozumiałe dla drugiego;
 interakcję można porównać do transakcji;
 w naukach społecznych nie można oprzeć się na takich pojęciach, jak normy,
reguły czy wartości, i przyjąć, że rzeczywiste zachowania jednostek stanowią
ich wcielenia w działaniu, realizację gotowych społecznych recept;
 ludzie sami kierują swoim zachowaniem, biorąc pod uwagę wskazania, jakich
udzielają sami sobie i jakich udzielają im inne osoby.
 . Jessop, F. Moulaert, L. Hulgard, A. Hamdouch, Social innovation research: a new stage in innovation
B
analysis?, w: F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood, A. Hamdouch (red.), International handbook on
social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research, Edward Elgar, Cheltenham
2013, s. 123.
11
Tamże, s. 122–123.
12
A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, NOMOS, Kraków 2009.
13
T. Parsons, The Social System, Routlegde, London 1991.
14
H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny, NOMOS, Kraków 2007.
15
G. Woroniecka, Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera, w: H. Blumer,
Interakcjonizm symboliczny, NOMOS, Kraków 2007, s. XXII–XXVII.
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Szczególnie ważne jest porównanie interakcji do transakcji, co upodabnia życie społeczne do rynku. Wynikają z tego ogromne konsekwencje dla nauk społecznych. Interakcje i transakcje są rodzajem przepływów. I są na ogół traktowane jako przepływy (flow)
zamknięte – równoważące się. Podczas gdy większość przepływów to przepływy otwarte, to znaczy takie, które się nie bilansują: generują nadmiar lub niedomiar. Dobrą analogią są przepływy wodne we wskazanym regionie. Można je jedynie częściowo utrzymywać w obiegu zamkniętym, gdyż w swojej naturze są one otwarte. Ich pełne zamknięcie
ma jedynie miejsce w skali globu wraz z jego atmosferą. O ile człowiek stara się opanować gospodarkę wodną w regionie, o tyle nie potrafi jej kształtować w skali globalnej.
Ekonomia przepływów jest uproszczeniem, które dogmatyzowane staje się niebezpiecznym fałszem. Jeśli w gospodarowaniu widzimy tylko przepływy (transakcje), to
wydaje nam się, że z natury rzeczy one się równoważą, plus po jednej, a minus po drugiej stronie bilansu. Ale przecież te przepływy wynikają z użycia określonych zasobów,
bez nich nie byłyby możliwe. Ekonomia nie może od tego abstrahować. Ekonomista nie
może ograniczać swego zainteresowania do przepływów i ewentualnych przychodów
i kosztów oraz zysków z nimi związanych. Musi mieć na względzie, także w rachunku
ekonomicznym, kwestię zasobów: ich zużycia i odtworzenia. I jeśli to uwzględni, to,
po pierwsze, widać, że przepływy gospodarcze muszą być ujmowane jako otwarte
i wywołujące nie tylko konkretne transakcje, lecz także napędzające znacznie szerszy
obieg gospodarczy. Po drugie, jeśli chce dokonać oceny efektywności konkretnych
przepływów, to nie może pomijać kwestii zmiany stanu zasobów z nimi związanych.
Dopiero wtedy, gdy uwzględni w swym rachunku znaczenie gospodarki zasobami,
może ocenić, czy analizowane przepływy są korzystne, czy nie. A w konsekwencji,
czy prowadzą one do podtrzymywalności działalności gospodarczej, której są przejawem. Po trzecie, dostrzeże wówczas, że ów szerszy obieg gospodarczy ma okrężną
naturę. Tym samym przepływy mogą prowadzić do nadmiaru albo niedoboru. Nawet
realizując zamiar, aby przepływy zapewniły osiągnięcie stanu równowagi, należy się
spodziewać, że wywołanym efektem będzie stan nierównowagi. Nierównowaga jest
nieuchronnie związana z przepływami. Problem w tym, czy wywoływane przez przepływy stany nierównowagi są stabilne, czy niestabilne. Po czwarte, tak postrzegający
działalność gospodarczą ekonomista w konsekwencji dochodzi do spostrzeżenia, że
wywołuje obieg (ruch) spiralny, który może prowadzić do powiększania lub pomniejszania zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej.
Zarówno interakcje, jak i transakcje zachodzą między ludźmi, choć odnoszą się do
przedmiotów (obiektów). Mają z natury operacyjny i instrumentalny charakter. Dopiero odniesienie ich do zasobów powoduje, że tworzą one trwalsze i podmiotowe więzi.
Zasoby w relacji do konkretnego aktora społecznego mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze pozostają do jego dyspozycji i nie są dostępne dla innych bez
jego przyzwolenia. Te drugie są albo kontrolowane przez innych aktorów i dany aktor
może z nich korzystać tylko pod pewnymi warunkami, albo są ogólnodostępne, ale
sięgnięcie po nie wymaga określonych działań i predyspozycji.
Istotne jest dostrzeżenie, że aktorzy muszą korzystać zarówno z zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Każdy z nich może się starać, aby do jego dyspozycji
pozostawało więcej zasobów, ale to ma swoje ekonomiczne i fizyczne granice. Dlatego
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racjonalne postępowanie polega na tym, aby tak korzystać z zasobów wewnętrznych
oraz je pomnażać i kompletować, aby móc efektywnie korzystać z zasobów zewnętrznych. Z punktu widzenia danego aktora ważne jest zatem to, jak generowane są zasoby zewnętrzne: jaka jest ich pula, jaka jest ich dostępność, jak są formowane, jaka
jest ich struktura. Musi także pamiętać, że tak jak i on, inni aktorzy dążą do przejęcia
kontroli nad zewnętrznymi zasobami. Staje więc wobec dylematu, czy zawłaszczanie
i wyłączanie zasobów z możliwości korzystania przez innych jest najlepszą strategią.
Może jednak korzystniejsze jest pozostawienie pewnej puli zasobów jako ogólnodostępnych, w tym wspólne nimi zarządzanie. Ten dylemat staje się tym bardziej aktualny, im więcej zasobów poddanych jest szczegółowej kontroli.
Wraz z upowszechnieniem metod monitorowania wszystkiego, co otacza człowieka, rośnie pokusa, aby limitować dostęp do poszczególnych zasobów. W gospodarce
cyfrowej z jednej strony w modelu współdzielenia (sharing economy) można ułatwić
dostęp innym osobom do zasobu stanowiącego indywidualną własność. Z drugiej
strony można precyzyjnie mierzyć, kto więcej niż inni korzysta z dóbr rzeczowych
i usług zaliczanych do zasobów publicznych, a następnie wprowadzić limity, np.
korzystania z miejsc parkingowych stanowiących element miejskiej infrastruktury.
W modelu biznesowym przewidującym ograniczanie dostępu do określonych zasobów tradycyjnie stosuje się narzędzie poboru opłat za użytkowanie zasobów. Konsekwencją jest promowanie tych grup społecznych, których członkowie są zamożni,
przy jednoczesnym dyskryminowaniu innych grup, których członkowie dysponują
bardzo ograniczonymi środkami finansowymi.
Nie ma jednego i prostego rozwiązania w odniesieniu do polityki kształtowania
sfery publicznej obejmującej zasoby przeznaczone do użytkowania przez wspólnoty.
Zawsze jest ono złożone i musi być modyfikowane w zależności od zmieniającej się
sytuacji. Powstaje też problem, jak ustanowić właściwe rozwiązanie i zadbać, aby było
skutecznie stosowane. Jeśli się to zagadnienie pominie, koncentrując się na bieżącym
kształtowaniu ekonomicznych przepływów, to prędzej czy później doprowadza się
do kryzysu i gospodarczego załamania.
Można porównać koncepcję Blumera do podejścia wolnorynkowych ekonomistów.
Ich ujęcie gospodarki jest jednostronne. I jeśli ich stanowisko wyklucza dostrzeżenie
aksjonormatywnego wymiaru świata społecznego, to jest ono błędne. A jeśli działania zgodne z punktem widzenia wolnorynkowych ekonomistów rodzą dramatyczne
konsekwencje społeczne, to ich stanowisko należy uznać za szkodliwe.
Przyjęcie w ekonomii neoklasycznej jednostronnej i wąskowzrocznej perspektywy
wynika z oparcia jej na jednowymiarowym modelu człowieka (rational man). Dobrze
istotę problemu z tym związanego oddaje toczący się na przełomie XX i XXI wieku spór
między Oliverem Williamsonem i Herbertem Simonem, dwoma laureatami ekonomicznej Nagrody Nobla16. Simon krytycznie odniósł się do rozwiniętej przez Williamsona
ekonomii kosztów transakcyjnych (transaction costs economics – TCE). Fundamentem
TCE jest założenie o oportunizmie jednostki. Simon podważa to założenie, uważając,
16

 . Sarasvathy, Herbert Simon, w: P.G. Klein, M.E. Sykuta (red.), The Elgar Companion to Transaction Cost
S
Economics, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, 2010.
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że zarówno z empirycznego, historycznego, jak i w szczególności biologiczno-ewolucyjnego punktu widzenia, nie da się tego założenia obronić, a teoria oparta na nim jest
fałszywa. Nie twierdzi, że jednostki nie przejawiają oportunizmu, ale z całą pewnością to nie jest dominujący wzorzec postępowania jednostek. Domaga się włączenia do
tego modelu takich składowych, jak podatność (docility) i inteligentny altruizm, co koresponduje z jego podstawowym konceptem „ograniczonej racjonalności”. Kluczowe
w tym rozumowaniu jest pojęcie docility, które Simon tłumaczy jako: „(…) skłonność do
polegania na sugestiach, rekomendacjach, perswazji i informacji pozyskanych poprzez
różne społeczne formy komunikacji, stanowiących podstawę podejmowania decyzji”17.
Podkreśla tym samym, że jednostki w życiu społecznym są od siebie bardzo zależne
i podejmując decyzje, ludzie polegają na opiniach innych, szczególnie tych, z którymi
współdziałają. Jednostki są jakoś społecznie usytuowane, a ich postępowanie jest osadzone i zmienia się w czasie. Ewolucja społeczna nie sprzyja tylko jednostkom oportunistycznym, ale także inteligentnie altruistycznym, czyli takim, które polegają na innych
i pomagają innym pozostawać w grupie (wspólnocie). Informacje, które uzyskano od
innych jednostek, są o wiele bardziej przydatne niż te pozyskane indywidualnie18. Im
bardziej jesteśmy otwarci na współdziałanie z innymi, tym bardziej możemy korzystać
ze zbiorowej wiedzy i umiejętności rozproszonych w społeczeństwie19. Skłonność do
współdziałania sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań społecznych problemów.
W TCE występuje też społeczna interakcja jednostek, ale bazująca na ich egoizmie
i oportunizmie oraz prowadząca do zawierania transakcji. W tym modelu dominującą formą społecznych interakcji są transakcyjne negocjacje, których przedmiotem jest
podział ryzyka, kosztów i korzyści. Jego przyjęcie za fundament ekonomii powoduje,
że ekonomistów głównego nurtu interesuje tylko to, co wiąże się z układem bodźców
działających na zachowanie uczestników rynku. A w dalszej konsekwencji tylko to, co
prowadzi do operacyjnej efektywności. Simon komentuje to następująco20: „Teoria ekonomii ujmuje gospodarczą korzyść za podstawowy motyw postępowania ludzi”. Aksjonormatywny wymiar ludzkiej aktywności pozostaje poza obszarem zainteresowania
neoklasycznych ekonomistów. Mało tego, zajmowanie się nim jest dla nich nienaukowe
i obciążające. Steve Keen dobitnie ujął tę jednostronność następująco21: „Ekonomiści
głównego nurtu przypominali baśniowego nagiego cesarza: podziwiającego piękne
szaty w zniekształconym, acz sugestywnym lustrze, lecz zarazem nagiego wobec tych
sił, które tak naprawdę kształtują rzeczywistość gospodarczą dookoła nas”.
Co ponownie trzeba podkreślić, Simon podważa neoklasyczną teorię ekonomiczną jako empirycznie niepotwierdzoną, bo przyjmującą afaktyczne i niejasne założenia. Dlatego kwestionuje stosowane w ekonomii neoklasycznej modele analityczne,
 he tendency to depend on suggestions, recommendations, persuasion, and information obtained through social
T
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w tym koncepcję przedsiębiorstwa traktowaną jako szczególne osiągnięcie teorii kosztów transakcyjnych. Jedna z jego kluczowych tez odnosi się do stwierdzenia neoklasycznych ekonomistów, że ludzie maksymalizują korzyści – przecież to stwierdzenie
pozostaje bezwartościowe, aż nie zostanie określone, czym konkretnie jest korzyść22.
Od strony praktycznego pomiaru zjawisk i procesów ekonomicznych rozważane
przez nas zagadnienie podejmuje coraz większa grupa ekonomistów przekonanych,
że oparcie analiz ekonomicznych na statystyce odnoszącej się wyłącznie do ekonomicznych przepływów i rocznych przyrostów określonych wielkości jest ułomne.
Szczególnie ważny jest w tym względzie raport opracowany w 2008 roku z inicjatywy
prezydenta Francji23. Jego autorzy podkreślili, że ani prywatny, ani publiczny system
rachunkowy nie dostarczył wyprzedzającego ostrzeżenia i nie wywołał alarmu sygnalizującego, że – jak się wydawało – promienny wzrost skali światowej działalności
gospodarczej w latach 2004–2007, poprzedzający wybuch globalnego kryzysu finansowego, dokonuje się kosztem możliwości przyszłego wzrostu24. Ich głównym postulatem i przedmiotem rekomendacji jest uzupełnienie miar makroekonomicznych
o miary pokazujące zmiany w zakresie jakości życia i dobrostanu obywateli – miary
postępu społecznego. Interesuje ich zatem w szczególności to, czy wzrost gospodarczy prowadzi do pozytywnych efektów społecznych. Rekomendują wprowadzenie
do rachunków narodowych rachunku społecznego bogactwa (wealth accounts).
To oczywiście słuszne. Ale jeśli przywołaną wyżej zasadniczą tezę – o tym, że rachunkowość wyniku zawiodła – przemyśleć głębiej, to równie ważna wydaje się konieczność włączenia do tych rachunków kwestii wykorzystania zasobów (resource accounts). Zasadniczy problem leży bowiem w tym, że rachunki narodowe dotyczą głównie
inkrementalnej zmiany określonych wielkości ekonomicznych, pokazują ich przyrostową (dodatnią lub ujemną) zmianę w danym czasie, na ogół roku. To znaczy, że mierzone wielkości ekonomiczne są rozumiane jako zmiany linearne: kumulatywne i stopniowe. De facto pozwalają one na ogląd powierzchni wody, a co się pod nią kryje, wymyka
się oglądowi. Na powierzchni może być pogodnie, a pod nią i nad nią rodzi się cyklon.
Myślą przewodnią analityki, nie tylko ekonomicznej, jest polityka oparta na faktach (evidence based policy). Problem jednak w tym, czego ewidencję otrzymujemy
w dotychczasowym systemie rachunkowym. I nie chodzi tylko o to, że miary (wyniki) są uśrednione, ale też o to, że widzimy w nich jedynie wierzchołek góry lodowej.
Obserwacja zmian inkrementalnych (rachunek wyniku) może prowadzić do złudnego obrazu sytuacji gospodarczej, jeśli nie jest uzupełniona o rachunek eksploatacji
zasobów, które były niezbędne do uzyskania określonego wyniku. Dopiero wówczas
można ocenić wartość uzyskanego wyniku i to, czy tak prowadzona działalność gospodarcza będzie podtrzymywalna. Często bowiem jest tak, że inkrementalnie wynik
 . Simon, Altruism…, dz. cyt , s. 158.
H
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został poprawiony, ale poprzez takie wykorzystanie zasobów, które kontynuowanie
rozwoju w przyszłości uczyni niemożliwym. Można to porównać do narastania „ukrytego zadłużenia”. Nie ujawnia się ono od razu, ale niewidocznie narasta w kolejnych
cyklach gospodarczych, aż w dłuższym, okrężnym procesie wywoła kryzys i załamanie. Praktycznym przejawem narastania takiego zadłużenia są zmiany środowiskowe
i klimatyczne. Jeśli się tego nie uwzględni w rachunku, to rodzi się „fałszywy wybór”
– wzrost PKB czy ochrona środowiska25. Trwanie przy takim fałszywym wyborze prowadzi nieuchronnie do dramatycznych konsekwencji, które ujawnią się w przyszłości.
Zatem jedną sprawą jest jakość pomiaru, drugą właściwość jego narzędzi. Nie idzie
tylko o jego dokładność, ale przede wszystkim o to, co obrazuje i czemu ma służyć.
Autorzy cytowanego raportu zauważają celnie, że to, co mierzymy, winno wynikać
z tego, co chcemy jako społeczeństwo osiągnąć, i dopiero wtedy wyniki pomiaru pozwalają dostrzec, czy nasze działanie jest właściwe26. Wynika z tego, że pomiaru zjawisk i ich analizy nie wolno odrywać od ich aksjonormatywnej podstawy. Rachunek
wyniku ma społeczny sens, jeśli jest rachunkiem wartości. W wymiarze operacyjnym
dowód poprzedza działanie. W wymiarze aksjonormatywnym to działania poprzedzają dowód. W tym pierwszym idzie o to, czy to, co robimy, jest trafne, skuteczne,
w tym drugim – czy jest słuszne.

Innowacje
Innowacje, niezależnie od tego, jak bardzo są zaawansowane technicznie, są z natury społeczne – w tym sensie, że powstają w określonym środowisku społecznym
i do zmian tego środowiska w swych konsekwencjach prowadzą. Są zawsze czymś
szerszym i głębszym niż indywidualna twórcza inwencja.
Środowisko, w którym rodzą się i rozwijają innowacje, jest początkowo lokalne,
mikrospołeczne. Jednakże innowacje podlegają dyfuzji, rozpowszechniają się. W rezultacie często wywołują makrospołeczne następstwa. Także w odniesieniu do tych
grup i środowisk społecznych, które w daną innowację nie były włączone i mogły się
jej nawet przeciwstawiać.
Silniki napędzające innowacje są głównie, choć nie jedynie, biznesowe. Wiążą
się z tak czy inaczej rozumianą przedsiębiorczością, ale ich konsekwencje są ogólnospołeczne, a nie tylko gospodarcze. Rozpowszechnienie się innowacji oznacza, że
modyfikacji ulegają potrzeby i relacje społeczne. Wywoływane są nie tylko funkcjonalno-operacyjne skutki, lecz także występują aksjonormatywne następstwa. Tak dokonywała się każda kolejna rewolucja przemysłowa. I z tym trzeba się liczyć, gdy
rozważamy kwestię rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji czy, szerzej, czwartej
rewolucji przemysłowej. W propagandowym haśle głoszonym w Polsce, że „IV RP
= IV rewolucja przemysłowa”, kryje się znacznie więcej niż zręczna gra słów. Nawet
jeśli autorzy tej medialnej zbitki nie do końca sobie to uzmysławiają.

25
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Od strony mikroekonomicznej społeczne następstwa biznesowego pościgu za innowacjami dobrze opisuje Schumpeterowska koncepcja „twórczej destrukcji”. Ale
Joseph Schumpeter przestrzegał, że ten mechanizm napędzania konkurencji i efektywności gospodarczej może wywoływać negatywne następstwa – w postaci „społecznego nieporządku”, np. społecznego wykluczenia i anomii. Innowacja jest zawsze
wynikiem uczenia się. Ważne jest, kto i czego się tu uczy. Czy uczymy się tylko tego,
co funkcjonalne i operacyjne, czy też tego, co aksjonormatywne. Czy koncentrujemy się tylko na operacyjnej i efektywnościowej przydatności nowego rozwiązania,
czy też jego opracowaniu i wdrażaniu towarzyszy szersza refleksja społeczna, w tym
etyczna. Czy ważne jest tylko to, że mogę, czy wolno nam pomijać pytanie o powinność? Niestety własność uświęcona jako prawo tłumi zobowiązanie. A tym samym
odpowiedzialność i refleksja zanika. Jeśli się nawet pojawi, to zazwyczaj zbyt późno.
Współcześnie w globalnej skali zachowujemy się jak „uczeń czarnoksiężnika”.
Modne stało się pojęcie „skalowania” (scaling up) innowacji. Wyzwaniem nie jest
już pokonanie znanych w minionych dwóch stuleciach barier, które stały na drodze
do opanowania masowej produkcji dóbr rzeczowych przy stałym wzroście ilościowym zużycia zasobów. Nowym zjawiskiem stała się aplikacja cyfrowych technologii, które wykorzystują wielkie zbiory nieustrukturyzowanych danych pochodzących
z różnorodnych źródeł (big data). Na naszych oczach powstają kolejne wirtualne platformy usługowe, które obsługują procesy rejestrowania, przesyłania i gromadzenia,
a następnie przetwarzania wielkich zbiorów danych. Bariery ich wzrostu wiążą się
z tempem rozbudowy infrastruktury technicznej oraz z rozwojem potencjału procesorów i stosowanego oprogramowania. Ponieważ świadczą usługi swoim klientom wyłącznie (np. Netflix) lub głównie w sferze wirtualnej (np. Amazon), to tempo wzrostu wartości sprzedawanych usług i ich kapitalizacji na giełdzie przekracza
przewidywania i wyobrażenia ukształtowane przed rozpoczęciem czwartej rewolucji
przemysłowej. Operatorzy platform wirtualnych skutecznie dążą do wyeliminowania
konkurentów i bardzo szybko zdobywają dominującą pozycję na globalnym rynku.
Stają się liderami, których może powstrzymać jedynie silna władza publiczna (np.
w Chinach blokowana jest ekspansja amerykańskich operatorów). To równocześnie
monopole i monopsony. Cechą szczególną gospodarki cyfrowej jest to, że na rynku
zaczynają dominować monopole dystrybucyjne, a nie wytwórcze. Z tego powodu
przeciwstawianie się im jest o wiele trudniejsze. Dominują nie za sprawą nowych
produktów, ale za sprawą nowego cyfrowego rozwiązania przyspieszającego obrót
i konsumpcję. Włączają przy tym do swej oferty wszystkie nowe i modne produkty,
podporządkowując sobie ich wytwórców. W istocie mogą blokować innowacyjną aktywność innych podmiotów. Wówczas Schumpeterowska kreatywna destrukcja staje
się coraz bardziej destrukcyjna i coraz mniej kreatywna. Narasta zagrożenie, że im
bardziej konsumpcja będzie rosła, tym bardziej będzie zanikać życie społeczne. Konsumenci mogą stać się zbiorem pasywnych usługobiorców.
Świat wirtualny oferuje m.in. coraz atrakcyjniejsze formy rozrywki, łącznie z aplikacjami korzystającymi z technologii immersyjnych, tworząc pokusę, aby bezkrytycznie korzystać z udostępnionych usług. Ta pokusa jest bardzo silna, ponieważ relacji powstającej między operatorem a konsumentem pozornie nie towarzyszy transakcja. Za
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Poziom zaangażowania
intelektualnego

pośrednictwem aplikacji innowacyjna usługa jest udostępniana bezpłatnie, co stwarza
wrażenie, że usługobiorca zaspokaja swoje potrzeby „za darmo”. Ponieważ w świecie
wirtualnym operator dzięki zjawisku skalarności może udostępniać jednocześnie swoje usługi milionom osób i mogą być one świadczone w nielimitowanym czasie, uzasadnione staje się przekonanie, że konsumpcja nie wiąże się z wydatkowaniem środków
finansowych z budżetu gospodarstwa domowego. W gospodarce cyfrowej konsumenci, szczególnie z grupy osób z niskimi zarobkami oraz pobierających skromne środki
finansowe na utrzymanie z innych źródeł niż wykonywanie pracy, mogą znaleźć się
pierwszy raz w życiu w sytuacji, w której mają nieograniczony dostęp do pewnych
usług. To, że jest to jedynie złudzenie, nie ma dla tych konsumentów szczególnego znaczenia. Refleksja, że w modelu biznesowym „za darmo” konsument zapewnia świadczenie wzajemne, udostępniając liczne dane o sobie i swoim prywatnym otoczeniu,
np. o zachowaniu swoich dzieci, o odwiedzających go znajomych – przez co pozbawia
się swojej prywatności – może w ogóle nie nastąpić, a jeśli do niej dojdzie, może zostać
całkowicie zlekceważona. W takiej sytuacji niezwykle cenne stają się następujące konstatacje: po pierwsze, że korzystanie z tych usług wymaga domknięcia transakcji, czyli
świadczenia wzajemnego. Jest nim – świadome lub nie – udostępnianie operatorowi
danych, które definiują konsumenta, jego zachowania, preferencje, skłonności, w tym
słabości, a może nawet nałogi. Po drugie, że poświęcenie czasu na korzystanie z tych
usług może sprawiać przyjemność, ułatwiać życie (np. dzieci są zajęte, więc nie przeszkadzają dorosłym), ale prowadzi do eliminowania zachowań pożądanych społecznie, a w skrajnych przypadkach może wywoływać zachowania wręcz niepożądane.
Kierując się swoim bardziej lub mniej uświadomionym wyborem, możemy przyjmować zróżnicowane postawy, mające znaczenie indywidualne i społeczne27. Na rysunku 1 przedstawione są cztery grupy postaw. Są one zdefiniowane jako relacja między poziomem zaangażowania intelektualnego a poziomem wykształcenia postawy
altruistycznej. Pogłębiona analiza zróżnicowania postaw ułatwia zrozumienie fenomenu ekspansji operatorów wirtualnych platform na rynku globalnym. Ten proces
przebiega w trakcie kształtowania gospodarki cyfrowej, w której obok siebie trwa rozwój technologii określanych jako sztuczna inteligencja oraz zmiana zachowań osób
korzystających z nowych usług oferowanych w świecie wirtualnym.
Egoistyczna
postawa
oportunistyczna

Postawa
zaangażowania
w rozwój
zbiorowy

Postawa
biernego
konsumpcjonizmu

Postawa
pozornej
żarliwości

Wykształcenie postawy altruistycznej

Źródło:
opracowanie własne.

Rys. 1. Zmiana postaw społeczno-gospodarczych w zależności od poziomu zaangażowania
intelektualnego oraz poziomu wykształcenia postawy altruistycznej
27
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Najbardziej świadomymi, a to oznacza najbardziej krytycznymi odbiorcami oferty
operatorów wirtualnych platform są osoby, które wykorzystują swój indywidualny
potencjał intelektualny oraz kierują się dobrem innych osób, a nie tylko są skoncentrowane na krótkookresowych zmianach poziomu zaspokojenia swoich materialnych
potrzeb. Każdy może wykorzystywać swoją inteligencję bez względu na osiągnięty
poziom wykształcenia. Jeśli ma uświadomione potrzeby altruistyczne, to może zaangażować się w proces upowszechniania zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zbiorowości lokalnej. Przykładem takiej postawy jest aktywność np.
w ruchach miejskich, które zabiegają o ewolucję swoich miast w kierunku inteligentnych aglomeracji. Wynika to z wypowiedzi Francesca Bria, Digital Innovation Officer
w zarządzie miasta Barcelona: „Nasze Smart City nie jest kształtowane przez rozwój
technologii. Nasze zainteresowania koncentrują się wokół następujących kwestii:
 jak ma wyglądać miasto, w którym ludzie chcą mieszkać?
 w jaki sposób możemy sprawić, aby mieszkańcy sami mogli decydować, jak
ich miasto ma się zmieniać?
Technologie powinny być wykorzystywane tylko w celu ułatwienia realizacji celów, które zostaną zdefiniowane dzięki poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania”28.
Tak jak to było w przeszłości, we współczesnym świecie wiele osób pielęgnuje
własne przekonanie, że w swoim działaniu wiele czyni dla innych i nie ogranicza się
tylko do zaspokajania własnych potrzeb. Jeśli te jednostki nie są aktywne intelektualnie, to ich zachowanie może mieć cechy postawy pozorowanej żarliwości. W różnych
regionach świata i w zróżnicowanej formie taką postawę można przypisać osobom,
które wiele czasu poświęcają na praktyki religijne obejmujące „afirmowanie miłości
do bliźniego”. Wnikając w istotę zachowania tych osób, można łatwo stwierdzić, że
składane deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym ich postępowaniu. Bierność intelektualna nie pozwala im dostrzec tej wielkiej różnicy między wyrażanym manifestem a faktycznym działaniem.
Odwołanie się do analizy praktyk religijnych jest tym bardziej przydatne współcześnie, im bardziej w gospodarce cyfrowej upowszechniane są technologie immersyjne. Każda osoba wchodząca do świątyni (bez względu na wyznawaną religię) lub
przystępująca do modlitwy w dowolnym miejscu, korzysta z odwołania się do mitycznej postaci lub mitycznego zjawiska. Następuje zanurzenie się we własnych wyobrażeniach stanowiących element świata wirtualnego. Wraz z rozwojem technologii
cyfrowych człowiek ma ułatwione zadanie, gdyż może skorzystać z obrazu i dźwięku
imitujących świat wirtualny, którego treścią mogą być odwołania do zjawisk transcedentalnych związanych z religią, jak również odległych od religii.
Upowszechnianie się postawy biernego konsumpcjonizmu stanowi podstawowe
zagrożenie dla rozwoju społeczeństw. Im więcej dóbr jest dostępnych i im łatwiej
z nich korzystać, tym większa jest skłonność konsumentów do ulegania wpływowi zarówno wyrafinowanych, jak i całkiem prostych działań marketingowych. Za
28
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szczególnie groźne zjawisko należy uznać udostępnianie małym dzieciom różnych
atrakcyjnych urządzeń wykorzystujących technologie cyfrowe. Jeśli korzystają z nich
regularnie i przez dłuższy czas, mogą tracić zdolność do rozróżniania, jak można
i należy się zachowywać w świecie realnym, a co ma miejsce i jest dopuszczalne tylko
w świecie wirtualnym. Dzieci i młodzież mogą szybciej niż dorośli popadać w choroby psychiczne, które w krajach o wysokim poziomie życia, m.in. w Szwajcarii, stały się w skali całego społeczeństwa najpopularniejszym powodem orzekania stanów
długotrwałej choroby29. Bierny konsumpcjonizm staje się hamulcem dla angażowania
się jednostek w życie społeczne, choćby w małej skali. Z tego powodu ta postawa
może być traktowana jako czynnik utrudniający upowszechnianie konceptu Firmy-Idei, Miasta-Idei oraz Uniwersytetu-Idei.
Osoby, które wykorzystują swój potencjał intelektualny, ale nie kierują się uczuciami altruistycznymi, mogą reprezentować egoistyczną postawę oportunistyczną. Takie
jednostki są świadome korzyści, które osiągają, jeśli w sposób cyniczny i bezwzględny wykorzystują wysiłek i zaangażowanie innych osób. Postawa oportunistyczna jest
powszechna wśród inwestorów i menedżerów najwyższego poziomu, a także wśród
wielu polityków reprezentujących różne opcje polityczne, czyli osób, które mają podstawowy wpływ na funkcjonowanie współczesnego systemu społeczno-gospodarczego w poszczególnych regionach świata. Nie można się przy tym łudzić, że wdrażanie
reguł praworządności i poprawności etycznej (compliance) w dużych organizacjach
gospodarczych działających na rynku globalnym jest w stanie skutecznie przeciwdziałać praktykom wykorzystywania innych organizacji oraz ludzi, w tym zmuszanych do pracy nieletnich. Gdyby powoływanie specjalnych oddziałów i członków zarządu odpowiedzialnych za stosowanie takich reguł było skuteczne, nie doszłoby do
Dieselgate, czyli do odkrycia w 2015 roku w USA jednego z największych w historii
oszustw przemysłowych, w które zaangażowało się wielu menedżerów i specjalistów
z kilku przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego30.
Na rysunku 2 są przedstawione także cztery grupy postaw, a ich zdefiniowanie odwołuje się do relacji między poziomem zaangażowania intelektualnego a poziomem
wykształcenia automotywacji. Zjawisko motywacji jest powiązane z kształtowaniem
się stanów emocjonalnych. Zgodnie z poglądem Arystotelesa człowiek powinien wyrobić sobie zdolności do kierowania swoim życiem emocjonalnym i z nich korzystać.
Pożądane jest osiąganie przez jednostkę „odpowiedniości” emocji i jej wyrażania31.
Taka zdolność staje się szczególnie cenna w epoce gospodarki cyfrowej, kiedy w usieciowionym społeczeństwie okazywanie własnych emocji oraz poznawanie emocji
przeżywanych przez innych jest absolutnie powszechne. Analiza wskazanych postaw
jest potrzebna, gdyż ułatwia przedstawienie zagadnienia przywództwa i naśladownictwa w prowadzonej działalności gospodarczej, administracyjnej i społecznej.
29
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Rys. 2. Zmiana postaw społeczno-gospodarczych w zależności od poziomu zaangażowania
intelektualnego oraz poziomu wykształcenia automotywacji
Źródło: opracowanie własne.

Postawa altruistyczna wymaga skierowania uwagi na innego, aby moc dać coś od
siebie. Całkowitym przeciwieństwem jest skierowanie uwagi na siebie. Ale współczesny
egoizm ma nową cechę. W społeczeństwie, w którym jednostka może komunikować
się za pomocą tekstu pisanego (np. SMS, wpis na Twitterze), głosu i obrazu (np. post na
Instagramie) z setkami, tysiącami, a w skrajnych przypadkach nawet z milionami osób,
można egoistycznie walczyć o uznanie wielu znajomych i nieznajomych. Taka jednostka może z silną motywacją wykorzystywać swój potencjał intelektualny, aby aktywnie
dostosowywać się do otoczenia. Jednym z przejawów może być błyskawiczne naśladownictwo w kwestiach mody, czyli doboru odzieży, kosmetyków, czy też słuchanych
utworów muzycznych i wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Obserwując czyjeś ciągłe
adaptowanie się do zmian zainicjowanych przez osoby z otoczenia, można uznać, że jednostka przyjęła postawę dostosowania się do zmieniających się warunków w otoczeniu.
Postawa żarliwego naśladownictwa może być traktowana jako stan patologiczny,
gdyż jednostka popada w groźne uzależnienie od zdarzeń, które występują w świecie
wirtualnym, często w ogóle bez związku z tym, co się dzieje w ich bezpośrednim otoczeniu w świecie realnym. U użytkowników mediów społecznościowych występuje wówczas lęk „wypadnięcia z obiegu” (fear of missing out)32. Jak twierdzi Sundar Pichai, prezes
zarządu Google, tacy konsumenci tracą zdolność do samokrytycznej oceny tego, co robią
i na ile uzależnili swoje zachowanie od naśladowania wzorców dostępnych w mediach33.
Przeciwieństwem postawy żarliwego naśladownictwa jest postawa współkreowania rozwoju zbiorowego. Rzadko spotyka się osoby, które mają wystarczającą automotywację, dysponują dużym potencjałem intelektualnym i potrafią go wykorzystać, aby
stawać na czele zbiorowości tworzących nową rzeczywistość. W działalności gospodarczej takie osoby ujawniają się jako wizjonerzy, autorzy wynalazków, którzy potrafili zbudować zespoły pracowników i ich długotrwale motywować do wdrażania innowacji. W działalności publicznej takim osobom przypisuje się cechy „męża stanu”.
32
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Kluczowe dla zapobiegania zjawisku pogłębiania się pasywności konsumentów jest zrozumienie, że w epoce cyfrowej zmienia się natura własności, uczenia się
i związanych z tym relacji społecznych. Własność materialna jest czymś innym niż
własność intelektualna. Zawłaszczanie tej pierwszej jest o wiele trudniejsze niż tej
drugiej. A to, z czym mamy obecnie do czynienia, to masowe i na ogół nieodpłatne
przywłaszczanie intelektualnych wytworów innych osób. Kolejne efekty innowacji
technologicznych temu przede wszystkim służą. Jak nazywa to Jonathan Haskel cechą współczesnej gospodarki jest brak ochrony dorobku intelektualnego związany ze
swobodą przejmowania rozwiązań stosowanych w świecie wirtualnym od innowatora przez każdego zainteresowanego (spill-over-effect)34.
W przypadku największych korporacji ich wartość rynkową w 90% stanowią aktywa niematerialne (intangible assets). Coraz mniej uwagi przywiązuje się w nich do
rozwoju aktywów rzeczowych (tangible assets). Przykładem mogą być platformy płatnicze, które chcą stać się bankami nowej generacji, bankami wirtualnymi. I jeśli jakaś
infrastruktura będzie im potrzebna, to taniej będzie ją wynająć, niż posiadać. Liczyć
się dla nich będą kolejne aplikacje umożliwiające uzyskanie dostępu do informacji
i przekształcanie ich w aktywa niematerialne.
Tradycyjne systemy ochrony własności intelektualnej stają się kompletnie nieprzydatne i nieadekwatne. Co najwyżej ich użytkowanie pozwala większości graczy minimalizować straty wywołane działaniem „patentowych trolli”. Działanie tych trolli
to zresztą jaskrawy przykład intelektualnego pasożytnictwa. Tyle tylko, że takie pasożytnictwo uprawia coraz więcej uczestników rynku, częściowo bez zahamowań,
częściowo w zawoalowanej formie.
Potrzebna byłaby nowa i kompleksowa regulacja praw własności intelektualnej,
i to regulacja globalna. Niestety jest mało prawdopodobne, aby największe mocarstwa (USA i Chiny) na to przystały.
Dlatego przeciwwagę trzeba formować na drugim biegunie, w mikrośrodowisku
gospodarczym działającym nie na transakcyjnych, ale na relacyjnych zasadach. Polega to na formowaniu, początkowo lokalnych, skupień podmiotów zainteresowanych
partnerskim współdziałaniem i współwytwarzaniem wartości. Nie chodzi tu o tradycyjne klastry przemysłowe skupiające jednoprofilowych, sektorowych wytwórców,
ale o partnerską sieć łączącą podmioty o różnych funkcjach, kompetencjach i zasobach. Byłyby to małe archipelagi dobrze skomunikowanych wysp. Ich partnerstwo
polegałoby na wspólnym wytwarzaniu zasobów i aktywów niematerialnych oraz
aktywnym zarządzaniu nimi, tak, aby rozwój poszczególnych partnerskich podmiotów nie osłabiał, a wzmacniał sieć partnerstwa. Byłaby to „ekonomia współdzielenia”,
tyle że odniesiona nie do konsumpcji, lecz do wytwarzania.
Władza publiczna powinna na zasadzie subsydiarności wspierać formowanie się
takich sieci wytwórczych za pomocą narzędzi prawnych, materialnych, finansowych,
edukacyjnych i promocyjnych. Przy przyjęciu założenia, że część aktywów wytwo-
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rzonych przez te partnerskie sieci trafia do „domeny publicznej”, czyli jest udostępniana tak, aby pobudzać proces zbiorowego uczenia się i uwspólniania wiedzy.
Tym samym innowacje opracowywane i wdrażane w partnerskich sieciach byłyby skalowane, ale w taki sposób, który zapobiegnie ich zawłaszczaniu i zdobywaniu
dominującej pozycji na rynku. Każda ich innowacja generowałaby nie tylko określoną
rynkową przewagę, lecz także swoje środowisko społeczne i była w dosłownym sensie innowacją społeczną, bo generującą pożądane relacje społeczne.
W takim przypadku władza publiczna przyjmowałaby rolę facilitatora i mediatora, a nie tylko regulatora. Jej mediacyjna rola polegałaby też na tym, aby wywoływać
zbiorową refleksję będącą rezultatem zderzenia się i nałożenia różnych perspektyw
poznawczych. Po części refleksja ta odnosiłaby się do porządku aksjonormatywnego
i jako taka wytwarzałaby zarazem taki porządek.
Tak pobudzany proces byłby zarazem innowacją procesową, której intencją byłoby
wywoływanie w określonej rozwojowej, spiralnej okrężności. Dzięki temu dziedzictwo zostałoby twórczo wkomponowane w przyszłość.

Ekonomia wiedzy
Jeśli uznamy, że gospodarka cyfrowa staje się kolejną formą gospodarki opartej
na wiedzy (knowlegde based economy), to centralnym zagadnieniem ekonomii staje się
kwestia generowania wiedzy i uczenia się, czyli uwspólniania wiedzy. Z tym że proces uczenia się w warunkach gospodarki cyfrowej zmienia się kompletnie: nie ma
tu już wyraźnego rozdziału nauczających i uczących się. Z pewną przesadą można
powiedzieć, że obecnie wszyscy uczą się od wszystkich, co dotyczy w szczególności przedsiębiorstw. Nowoczesna firma musi być organizacją wzajemnie uczących się
osób. Mary Adams i Michael Oleksak35 podkreślają, że nowoczesne przedsiębiorstwo
nie odniesie sukcesu, jeśli nie stanie się „fabryką wiedzy”. I jednocześnie dodają, że
aktywa wiedzy na ogół nie są uwzględnione w systemie rachunkowości księgowej
i w konsekwencji są niemal w ogóle niewidoczne w systemie informacji zarządczej36.
Aby stać się taką fabryką, przedsiębiorstwo musi być rodzajem wspólnoty. W jego
obrębie potrzebne są motywacje obejmujące całą załogę, pod których wpływem każdy pracownik czuje się zobligowany do pracy zespołowej. To nie może być wspólnotowość wymuszona, lecz dobrowolna, autentyczna. Nie da się jej wytworzyć za pomocą
podpisywania kontraktów, lecz ma wynikać z wzajemnego zobowiązywania się osób
tworzących zespół do współpracy. To jest możliwe, jeśli każdy z pracowników będzie
się zachowywać w sposób już opisany powyżej: przejawiać postawę zaangażowania
w rozwój zbiorowy. Bowiem wspólnota jest wytwarzana, a nie dana. Dominują w niej
relacje osobowe, pracownicy nie są w niej uprzedmiotawiani. Przeciwnie, aby stawali
się „kimś”, są traktowani jak „ktoś”. Szanowana jest ich godność i wrażliwość, a także
doceniana jest ich prawość w postępowaniu.
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W przedsiębiorstwie uczącym się pracownicy czują się i stają się interesariuszami.
Podobnie trzeba postrzegać klientów. Stawanie się interesariuszem jest pochodną relacji między daną organizacją i konkretną osobą. Istota tej relacji tkwi nie w transakcji
wymiennej, choć poprzez transakcję się ujawnia, lecz w powtarzalnym i podtrzymywalnym procesie współwytwarzania wartości. Nie da się tej relacji sprowadzić do
wymiany usługi za opłatę. Jej sens musi być głębszy i polega na tym, że interesariusz
staje się współtwórcą wartości: dobro materialne lub niematerialne, które otrzymuje
jako konsument od producenta lub usługodawcy, w jakimś odczuwalnym stopniu
współwytwarza. W takim przypadku „wartość dla klienta” staje się zarazem „wartością od klienta”. I na tej samej zasadzie „wartość dla pracownika” to jednocześnie
„wartość od pracownika”. I dopiero wtedy proces wytwarzania wartości staje się
podtrzymywalny i rozwojowy.
Jeff Bezos, założyciel i szef Amazona zwykł podkreślać, że firma ma „mieć obsesję
na punkcie klienta” (obsession on the customer). Czy to automatycznie oznacza, że dla
niego klient to interesariusz? Uważamy, że nie. To zależy od tego, kim dla firmy jest
klient: „dojną krową” czy partnerem; od tego, jak się na niego wpływa i jaką przypisuję się mu rolę. Jeśli postępowanie firmy sprowadza się do tego, aby klienta uzależnić, to nie sposób mówić o roli interesariusza. Wydaje się, że właśnie tak postępuje
Amazon: uzależnia maksymalnie klienta od dostarczanych produktów i usług, pozbawiając konsumenta i producentów wzajemnych relacji. Aby osiągnąć odseparowanie
dostawców i odbiorców, producentów i konsumentów, rolę niezastępowalnego pośrednika przejmuje operator wirtualnej platformy. I w ten sposób Bezos realizuje swój
wytyczony cel, co zostało ujęte w jego głównym haśle „Twoja marża jest moją szansą”.
Uzależnianie klientów, czyli podporządkowywanie sobie konsumentów przez
operatora wirtualnej platformy, jest przeciwieństwem wzajemnego polegania na sobie.
Uzależnianie wyklucza przyjmowanie odpowiedzialności, gdy poleganie na sobie jest
ekspresją odpowiedzialności. Uzależnianie ma zapewnić dokonywanie korzystnych
transakcji i eksploatację zasobów pozostających w rękach osób i organizacji uzależnianych. Poleganie na sobie prowadzi do formowania trwałych więzi, które generują
powinność i współodpowiedzialność, co w konsekwencji służy wzajemnie korzystnemu wykorzystaniu i pomnażaniu zasobów. Także wytwarzaniu zasobów wspólnych.
W jednym i drugim typie biznesowych (także ogólnoludzkich) odniesień pojawia
się zaufanie. Lecz ma ono inny charakter. W pierwszym jest ono wyłącznie sytuacyjne i instrumentalne. Jego „działanie” wiąże się z konkretnym zabezpieczeniem (collateral), ponieważ jest to zaufanie ograniczone i warunkowe. W drugim przypadku
zaufanie jest szersze i wynika z doświadczenia dotychczasowej współpracy. Bazuje
na wiarygodności, a nie na zabezpieczeniu. „Działa” w porządku aksjonormatywnym, a nie tylko w porządku operacyjnym, instrumentalnym. Ma przez to powtarzalną, samopodtrzymywalną i okrężną naturę. Zdaje się być stale obecne we wspólnej
czasoprzestrzeni. Nie jest tylko doraźnie uruchamiane, przy okazji przeprowadzania
każdej kolejnej transakcji. A przez to, że jest czasoprzestrzennie uwspólnione, pomaga podejmować nowe i innowacyjne oraz długofalowe przedsięwzięcia, a nie tylko
powtarzać rutynowe transakcyjne schematy.
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Ekonomia wiedzy wymaga podejścia procesowego, które jest z natury relacyjne
– diachroniczne, a nie podejścia transakcyjnego, które jest z natury okazjonalne, oportunistyczne – synchroniczne. Podejście transakcyjne kładzie nacisk na efektywność
operacyjną, instrumentalną. Liczy się tu zyskowna eksploatacja dostępnych zasobów,
co dobrze odzwierciedla rachunkowość wyniku. Natomiast podejście procesowe kładzie nacisk na efektywność strukturalną, której sens polega na takim wykorzystaniu
zasobów, aby mogły być one odnawiane i pomnażane. Aby taki wartościotwórczy
proces ująć rachunkowo, musielibyśmy dysponować rachunkowością wartości. Coraz
więcej ekonomistów zdaje się tę potrzebę dostrzegać i akcentować.
Zysk to wynik finansowy odzwierciedlający efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Wartość firmy to inna kategoria, ukazująca jej potencjał współwytwarzania
wartości, czego nie można sprowadzić do potencjalnego skumulowanego zysku, ponieważ kryje się w niej także zdolność firmy do przeobrażenia i rozwoju. Oczywiście
można szacunkowo uchwycić wartość poszczególnych zasobów i składników majątkowych firmy, ale da to tylko przybliżoną wielkość jej rzeczywistej wartości.
Dla zwolenników ekonomii kosztów transakcyjnych podstawową jednostką analizy jest „transakcja”. Stąd interesuje ich przede wszystkim alokacja zasobów (allocation
paradigm), a nie ich wytwarzanie37. Co w szczególności oznacza, że przedmiotem ich
zainteresowania są ceny, towary, podaż i popyt.
Zarówno Ronald Coase, jak i Oliver Willimason, główni twórcy tego podejścia
teoretyczno-badawczego, w swych rozważaniach wybiegają poza analizę transakcji,
zajmując się równolegle porządkiem organizacyjnym (governance). Lecz ten porządek
interesuje ich pod względem jego wpływu na efektywność transakcji dokonywanych
w organizacji i przez organizację. Zatem interesuje ich jedynie operacyjny wymiar
funkcjonowania organizacji. Przy czym Williamson dowodzi, że takie – świadomie
przyjęte – ograniczenie pola analizy badawczej ma swoje generalne uzasadnienie: bowiem nauki społeczne powinny unikać zajmowania się generalnymi teoriami, a badacze powinni koncentrować się na specyficznych (cząstkowych) mechanizmach38.
Można podzielać pogląd Williamsona w tym sensie, że uprawiając nauki społeczne, trzeba przyjmować i określać perspektywę poznawczą. Co jednakże nie może
oznaczać trzymania się takiej perspektywy, jeśli okazuje się zbyt wąska i nie dostarcza
już nowej wiedzy, staje się skostniała. A to – w naszym przekonaniu – spotkało teorię
kosztów transakcyjnych.
Podejście procesowe prowadzi do innej koncepcji przedsiębiorstwa. Organizacja
istnieje, bo się zmienia, ma rozwojową zdolność. Aby móc się zmieniać – rozwijać –
musi się upodmiotowiać. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo wchodzi
w długofalowe, partnerskie relacje z innymi podmiotami. Aby być kimś (podmiotem),
musi być kimś dla innych. A to oznacza, że musi z innymi wytwarzać pole grawitacyjne
właściwe dla siebie i umożliwiające rozwój zarówno sobie, jak i partnerom w otoczeniu.
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Podobnie jak o firmie należy myśleć o uczelni, której uniwersyteckość słabnie, jeśli
studenci są traktowani bezosobowo, jako numer indeksu. Taka będzie przyszłość uniwersytetu, jakie przyjęcie studentów pierwszego roku.
Innym kluczowym zagadnieniem w gospodarce cyfrowej staje się kwestia zapewnienia dostępu do wiedzy. Rozwiązanie tego problemu nie jest proste, bowiem wielkie korporacje starają się zawłaszczać wiedzę i czynić ją dobrem rzadkim. Mimo że
w gospodarce cyfrowej media społecznościowe oferują informacje i wiedzę szczegółową w nadmiarze.

Polityka przemysłowa
Nowe podejście do europejskiej polityki przemysłowej musi bazować na dwóch
założeniach: (1) potrzebie szerszego spojrzenia na rezultaty gospodarcze (economic
performance) niż tylko dynamika PKB oraz (2) przyjęcie długofalowej perspektywy.
Powstaje problem: czy i jak możemy powstrzymać finansjalizację gospodarki europejskiej i wzmocnić jej bazę wytwórczą? Jednym z tego warunków jest ukierunkowanie oszczędności na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw proinnowacyjnych
i oraz proprodukcyjne inwestycje w sektorze publicznym. Dotychczasowa polityka
Europejskiego Banku Centralnego temu nie sprzyja. Luzowanie monetarne (luzowanie ilościowe i utrzymywanie bardzo niskich, ujemnych, stóp procentowych) sprzyja
finansjalizacji i koncentracji przedsiębiorstw na grze aktywami finansowymi. To rodzi
zjawisko krótkookresowego oportunizmu, zwane często „kwartalnym kapitalizmem”.
Nie jest przypadkiem, że globalny kryzys finansowy najmocniej uderzył w te kraje
Unii Europejskiej, które w największym stopniu utraciły bazę wytwórczą oraz miały
najwyższą nierównowagę makroekonomiczną, szczególnie w odniesieniu do bilansu
płatniczego. Karl Aiginger podkreśla, że w przypadku unijnych krajów południa Europy udział przemysłu w wytwarzaniu PKB spadł w okresie przedkryzysowym z 16
do 11%, zaś deficyt bilansu na rachunku bieżącym przeciętnie sięgnął 13% PKB39.
Potrzebna jest zatem nowa polityka przemysłowa prowadzona spójnie i równolegle na trzech poziomach: makro, mezzo i mikro. Także dlatego, że konieczne jest
silne powiązanie polityki przemysłowej z polityką innowacyjną i edukacyjną, a także
polityką klimatyczną40. Dopiero wówczas stworzone zostałyby warunki, w których
możliwe byłoby wdrażanie koncepcji circular economy.
Podobnie kwestię polityki przemysłowej ujmują Joseph Stiglitz, Justin Lin i Célestin Monga, podkreślając, że musi być ona ukierunkowana na uczenie się, akumulację
wiedzy i badania, bo od tego zależą prowzrostowe inwestycje41. Dodać należy, że badania, generowanie wiedzy i uczenie się wzmacniają się wzajemnie.
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W tym aspekcie szczególnie istotną rolę odgrywają wyższe uczelnie. Stąd jest
oczywiste, że uniwersytety muszą stać się ważnym odniesieniem polityki przemysłowej. Co oczywiście nie oznacza, że mają one stać się instrumentem takiej polityki
i zostać jej podporządkowane. Stanowią one niezbędny i kluczowy, zarazem autonomiczny i samodzielny segment procesu rozwojowej okrężności w gospodarce opartej
na wiedzy. Podkreślenie znaczenia autonomii i samodzielności oznacza, że potrzebna
jest intensyfikacja ich powiązań z biznesem i rynkiem, ale zacieśnianie tych więzi nie
może prowadzić do zatracenia czy nawet osłabienia tych cech uniwersytetu. Zachowanie tych cech pozwoli zapobiec wystąpieniu niepożądanego zjawiska polegającego
na tym, że generowana na uniwersytetach wiedza będzie hurtem komercjalizowana.
Powinna pozostawać składową wiedzy uwspólnionej (creative commons), co można
zapewnić, jeśli uniwersytety (uczelnie badawcze) będą stanowiły instytucjonalnie odrębny segment rozwojowej spirali. Na niebezpieczeństwa związane z komercjalizacją
działalności uniwersytetów celnie wskazuje Bob Jessop42.
Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że polityka przemysłowa nie może
być zamknięta w relacjach między władzą publiczną i biznesem, lecz musi być dobrze
osadzona w społeczeństwie43. Peter Evans określił takie osadzenie jako embedded autonomy, co – jak nam się wydaje – dobrze oddaje po polsku pojęcie „autonomia współzależna”44. Takie podejście implikuje, że prowadzenie polityki przemysłowej staje się
procesem generowania i uwspólniania wiedzy oraz wzajemnego uczenia się45.
Nowa europejska polityka przemysłowa musi połączyć działania europejskie, krajowe, regionalne, lokalne i przedsiębiorcze. A jednocześnie odpowiednio skompilować
różne tryby działania (modes of governance): umożliwianie (enabling), wspomaganie (facilitating) i udostępnianie (delivering). Potrzebujemy zatem w Europie takiej polityki przemysłowej, która nie będzie koordynowana hierarchicznie i centralistycznie, lecz bazowała na relacyjności i długofalowym partnerstwie46. Taka polityka powinna prowadzić do
ukształtowania się odmiennej od dotychczasowej europejskiej czasoprzestrzeni (działalności) gospodarczej. Głównym zagrożeniem dla rozwinięcia w tej przestrzeni działalności przez europejskie przedsiębiorstwa może się okazać ekspansja największych globalnych operatorów wirtualnych platform, które powstały w USA i Chinach, a następnie
wyszły ze swoich lokalnych rynków, aby opanować rynki w innych częściach świata.
W takiej nowej przestrzeni akumulacja kapitału powinna następować nie w wyniku monopolizacji gospodarki, lecz w konsekwencji systematycznego podnoszenia
poziomu wiedzy i uczenia się. Nie da się tego osiągnąć bez zmiany modelu funkcjonowania przedsiębiorstw i ich przeobrażenia się z formuły capital-driven – orientacja
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na kapitał finansowy, na formułę human-driven – orientacja na ludzi i ich rozwój. To
fundamentalna zmiana, której istotę artykułuje koncepcja „Firmy-Idei” autorstwa Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego. Sednem tej koncepcji jest uznanie, że kluczowe dla rozwoju danej firmy jest określenie specyficznego dla niej procesu wytwarzania wartości i powiązania w tym procesie wartości egzystencjalnych i wartości
instrumentalnych. W sumie chodzi o to, aby tak zmodyfikować sposób działania biznesu, że nie będzie ono prowadziło do alienacji człowieka i redukowania go do homo
oeconomicus, kierującego się wyłącznie intelektem instrumentalnym, egocentrycznie
skupionego na własnej, doraźnej korzyści, działającego oportunistycznie.
Menedżeryzm finansowy opanował nowoczesne technologicznie przedsiębiorstwa. Stają one maszynkami do zarabiania, ale zanika w nich duch Schumpeterowskiej przedsiębiorczości.
Stało się tak także w konsekwencji wprowadzenia zmian regulacyjnych w okresie neoliberalnej rewolucji, które ukształtowały model biznesowy skoncentrowany na
tworzeniu w każdej firmie shareholder value. Obecnie widać, że funkcjonowanie gospodarki odwołującej się do tego modelu ulega załamaniu. W modelu biznesowym
ukształtowanym w przeszłości rynek kapitałowy jest podstawowym punktem odniesienia spółek, a jej menedżment jest wynagradzany przede wszystkim udziałami we
własnej firmie. W rezultacie stosowania tego mechanizmu motywacji kadry kierowniczej najwyższego poziomu wynagrodzenie prezesów i członków zarządów spółek
niebotycznie wzrosło, często powyżej stukrotności przeciętnego wynagrodzenia pracowników ich spółek. Rozpowszechnienie się tego modelu i jego rynkowa dominacja stworzyły ekonomiczne podglebie dla wybuchu globalnego kryzysu finansowego
(global finance crisis – GFC)47.
Ekonomiczna racjonalność tego modelu firmy jest osadzona na trzech fundamentalnych założeniach48:
1. Istnieje konkurencyjny rynek kapitałowy.
2. Interes menedżerów jest skojarzony z interesem akcjonariuszy.
3. Układ instytucji (gatekeepers) skutecznie chroni przed nadużyciami.
Globalny kryzys finansowy dobitnie wykazał, że te założenia są jedynie pobożnym
życzeniem i rzeczywistość się z nimi dramatycznie rozmija. Między innymi dlatego, że
ceny akcji są słabo powiązane z rezultatami działalności spółek (szczególnie w przypadku tych największych), większość instytucjonalnych akcjonariuszy jest krótkowzroczna
i pasywna oraz po stronie menedżerów powszechne są nadużycia związane z wysokością ich wynagrodzeń, a tym negatywnym praktykom nie zapobiegają skutecznie instytucje regulacyjne i ewaluacyjne49. Najistotniejsze jest jednak to, że – wbrew orędownikom tego modelu – nie prowadzi on do orientacji firm na długookresowe wytwarzanie
wartości, lecz przeciwnie, wzmacnia ich krótkookresowy oportunizm i finansowo-transakcyjną orientację. Instytucje finansowe wykorzystały nadarzające się okoliczno . Vitols, N. Kluge (red.), The Sustainable Company: a new approach to corporate governance, European
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ści i wprowadzały na rynek oferty coraz bardziej złożonych produktów finansowych,
uruchamiających niezwykle silne dźwignie wynoszące wartość aktywów finansowych.
Sigurt Vitols podkreśla, że analiza danych giełdowych w Niemczech (German DAX
30) wykazuje, iż w przypadku największych spółek giełdowych średni okres posiadania przez nie aktywów finansowych był krótszy niż rok50. A wiele z tych spółek wymienia swój portfel aktywów nawet kilkakrotnie w ciągu jednego roku. Jest oczywiste,
że gospodarcza perspektywa działalności tych organizacji jest krótkookresowa i oportunistyczna. Takie nastawienie wzmaga udział w dużych spółkach inwestorów krótkoterminowych, szczególnie funduszy hedgingowych. Potrafią one wywierać skuteczną
presję na zarządy spółek, aby jeszcze mocniej angażowały się w grę na aktywach.
Dlatego temu modelowi przeciwstawiany jest model przedsiębiorstwa stakeholder
value. Jeśli jednak nie ma być to tylko gra w słowa (shareholder vs. stakeholder), należy wyjaśnić, jak się rozumie wartość w jednym i w drugim modelu. W pierwszym
wartość to udział, zwrot z zainwestowanego kapitału finansowego. Wartość jest odniesiona do zysku i jego podziału. Przeciwstawienie jemu drugiego modelu ma sens
jedynie wówczas, gdy wartość zostanie odniesiona nie tylko do podziału zysku, lecz
także do procesu wytwarzania. Wartość obrazuje wtedy nie tyle wynik finansowy,
ile wartość wszystkiego tego, co zostało wytworzone, a dokładnie współwytworzone
przez różnych interesariuszy. Wartość akcjonariusza to jego zysk z kapitału, wartość
dla interesariusza to wielowymiarowa korzyść, w tym wynagrodzenie, którą odnosi
w następstwie uczestnictwa w procesie wytwórczym danej firmy, w specyficznym
dla niego procesie wytwarzania wartości. Przy czym nie idzie tu tylko o pracowników przedsiębiorstwa, ale także o tych interesariuszy, którzy są ulokowani poza nim,
jednak bezpośrednio uczestniczą w jej procesie wytwórczym, np. kształcąc dla firmy
pracowników, obecnych czy przyszłych.
Upowszechnienie się tego modelu zarządzania firmą nie będzie możliwe bez zerwania związku między sposobem i wysokością wynagradzania menedżerów oraz kształtowaniem się wartości aktywów na rynkach kapitałowych. To jednak oznacza, że niezbędne są inne mechanizmy wyceny wartości firm i ich wytworów. Takie, które odnoszą
się do efektywności strukturalnej wykorzystywania różnych zasobów oraz rozpoznają
poziom podtrzymywalności (sustainability) określonej działalności gospodarczej.
Działaniem wspomagającym formowanie się modelu firmy zorientowanej na ludzi
może być także rozwinięcie akcjonariatu pracowniczego. Trzeba jednak pamiętać, że jego
wprowadzenie nie zapobiega oportunistycznej i transakcyjnej orientacji firm, o czym
świadczy przypadek Enronu. Być może silniejszym ograniczeniem byłoby ustanowienie
akcjonariatu obejmującego także innych interesariuszy, a nie tylko pracowników.
Inaczej niż dotąd trzeba spojrzeć na relacje między trzema horyzontami polityki
gospodarczej: krótkookresowym (koniunkturalnym), średniookresowym (strukturalnym) i długookresowym (rozwojowym). Kluczowe znaczenie ma strukturalna produktywność wykorzystania zasobów, a także powiązanie efektywności alokacyjnej
(rynkowej) i adaptacyjnej (instytucjonalnej).
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Część II. Archipelag i kontynenty
Polski archipelag – wybrane aspekty historii rozwoju
Uczestnicy procesu odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych i twórcy nowego
porządku prawno-administracyjnego na terenach wyzwolonych spod okupacji faszystowskich Niemiec należą obecnie do grupy coraz mniej licznej i coraz mniej aktywnej
społecznie. Prawie niemożliwe jest współcześnie zorganizowanie seminarium, podczas którego wypowiadałyby się osoby zaangażowane w zagospodarowanie Ziem
Odzyskanych, tworzenie nowego cywilnego aparatu państwowego, realizację programu nacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych kontynuujących
swoją działalność przez okres II wojny światowej lub reaktywowanych wraz z nastaniem pokoju. Trudno jest więc odtworzyć atmosferę ówczesnego uniesienia związanego z odbudową Polski po wojnie. Pozostały jedynie rozproszone źródła, w których
opisany jest tamten czas. Z tego powodu prawie niemożliwe jest stwierdzić, jak liczne
i aktywne były grupy Polaków gotowych do budowania archipelagu innowacyjnych
przedsiębiorstw w okresie do czerwca 1946 roku, czyli do momentu przekreślenia
społecznych złudzeń podtrzymywanych aż do ogłoszenia wyników tzw. referendum
ludowego. Nie można odwołać się do planów funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego w innej rzeczywistości niż ta, która występowała w latach powojennych
od końca lat 40. aż do 1989 roku. Przedstawiciele obecnego pokolenia 60- i 70-latków,
którzy są nadal aktywni społecznie, mogą przywołać jedynie obraz Polski funkcjonującej jako element sowieckiego, w tym w pierwszej fazie: stalinowskiego, systemu.
Praktycznie nie było w nim miejsca dla innowacyjnych przedsiębiorców i menedżerów, choć postawy kreatywne i prospołeczne występowały w różnych środowiskach,
w tym w akademickim oraz kultury i sztuki. Jak destrukcyjne było funkcjonowanie
gospodarki nakazowo-rozdzielczej w całym bloku Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, można przeczytać w wielu opracowaniach ekonomicznych. Jednym
z nich była monografia Jánosa Kornaia opublikowana w 1980 roku pod znamiennym
tytułem Economics of Shortage1. Funkcjonowanie gospodarki w Polsce do końca lat 80.
minionego wieku nie może być jednak oceniane wyłącznie negatywnie. W tamtych
dekadach powstał m.in. przemysł ciężki, w tym energetyka, a także infrastruktura
techniczna. Wówczas ukształtowany potencjał był po 1990 roku eksploatowany przez
prawie trzy dekady, w tym częściowo – jak choćby linie kolejowe – w sposób rabunkowy. W efekcie doszło do degradacji infrastruktury, której odbudowa trwa współcześnie przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

1

J. Kornai, Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
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W grudniu 1988 roku przypadnie 30-lecie uchwalenia przez Sejm PRL ustawy
o działalności gospodarczej, tzw. ustawy Wilczka. Znalazły się w niej dwa zasadnicze
zapisy2:
 Art. 1 „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne
i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.
 Art. 4 „Podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione”.
Zasadniczą cechą zmian, które miały zajść w wyniku ogłoszenia tej ustawy, było
przywrócenie wolności gospodarczej „każdemu na równych prawach”, czyli osobie
lub organizacji. Bez tej wolności nie było możliwe pobudzenie do działania kreatywnego, innowacyjnego i pozbawionego cechy oportunistycznego podporządkowania
się administracji państwowej sterowanej przez aparat partyjny.
Podejmując proces tworzenia III RP w ostatniej dekadzie XX wieku w Polsce skoncentrowano się na transformacji ustrojowej. Szukając rozwiązań, które pozwoliłyby na
zakończenie ostrego kryzysu objawiającego się niedoborem prawie wszystkich dóbr
konsumpcyjnych oraz zaopatrzeniowych i na wywołanie wzrostu gospodarczego,
władze państwowe zabiegały o pozyskanie kapitału, który był niezbędny do podjęcia
projektów inwestycyjnych oraz sfinansowania zapasów koniecznych do normalizacji
obrotów handlowych. Ponieważ w trakcie epoki gospodarki socjalistycznej obywatele nie mogli zgromadzić znaczących środków finansowych, jako główne źródło potrzebnego kapitału uznawano inwestorów z zagranicy. W sektorze green field zaczęto
budować nowy potencjał wytwórczy, natomiast w sektorze brown field przejmowany
był potencjał organizacji gospodarczych, które pozostały na rynku. W tym sektorze
znalazły się banki komercyjne, a także przedsiębiorstwa przemysłowe i infrastrukturalne. W latach 1990–2003 wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 54,8 mld USD i była to nominalnie największa wartość wśród krajów
Europy Środkowej i Południowej3. Promowanie inwestycji, które podejmowali zagraniczni inwestorzy, służyło blokowaniu procesu tworzenia się krajowych oligarchów.
To zjawisko nie jest obecnie doceniane w opinii społecznej, nawet przez ekspertów.
Brak warunków do przejmowania znaczących segmentów rynku przez osoby związane z tworzącym się nowym aparatem władzy spowodował, że w Polsce – w przeciwieństwie do innych krajów powstałych po rozpadzie ZSRR oraz całego bloku socjalistycznego – nie występują systemowe ograniczenia funkcjonowania mechanizmu
konkurencji. Negatywne konsekwencje powstania systemu dyktatorsko-mafijno-oligarchicznego są nadal odczuwane w Rosji i na Ukrainie oraz w Bułgarii, Czechach,
Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Należy do nich nie tylko daleko idąca samowola
elit władzy politycznej, lecz także faktyczny dyktat na lokalnym rynku ze strony podmiotów, którym obok naruszania reguł wolności gospodarczej zarzucane są czyny
2
3

 stawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. Nr. 41, poz. 324.
U
A. Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2005, s. 65.
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o charakterze kryminalnym4. W systemach społeczno-gospodarczych, w których występują wymienione zjawiska, jednostki chcące kreować relacje oparte na wartościach
partnerskiego uznania dla innego podmiotu i współpracownika, a także wzajemnego
zaufania, w ogóle nie mają szans na efektywne działanie. Do pozytywnych zjawisk,
które zachodziły w polskiej gospodarce w minionych trzech dekadach, należy zaliczyć aktywność polskich pracowników w zagranicznych przedsiębiorstwach utworzonych w kraju. Wykazali się oni kompetencją i kreatywnością, co spowodowało, że
zostali zaakceptowani przez zagranicznych inwestorów jako menedżerowie wysokiego szczebla. W efekcie w Polsce nie wystąpiło zjawisko występujące w innych krajach regionu, że stanowiska w top menedżmencie były i są zarezerwowane głównie
dla obcokrajowców.
Przebieg procesu transformacji gospodarczej w Polsce był oceniany za granicą lepiej niż w kraju. Dobra opinia o przebiegu transformacji w Polsce pozwoliła na dokonanie dwóch strategicznych kroków prowadzących do integracji ze światem zachodnim. W 1999 roku Polska weszła do NATO, a w 2004 roku stała się członkiem Unii
Europejskiej. W pierwszej dekadzie XXI wieku władze publiczne skoncentrowały się
więc na procesie konwergencji. Celem było opanowanie europejskich i atlantyckich
standardów. Nie wnikano w ich treść i długookresowe skutki ich wdrażania. W strukturach NATO pozycja Polski zaczęła się liczyć od momentu, w którym polskie jednostki wojskowe zaczęły brać udział w międzynarodowych misjach. W strukturach unijnych osiągnięto sukcesy zarówno dyplomatyczne, jak i gospodarcze. Ich efektem było
uruchomienie dla Polski relatywnie dużych funduszy unijnych na realizację różnorodnych projektów o zasięgu krajowym i lokalnym w ramach budżetu na lata 2014–2020.
Od 2015 roku więzi międzynarodowe z wieloma partnerami ulegały osłabieniu,
przy czym ten proces był jedynie częściowo sterowany. Ze strony władzy publicznej
w Polsce wysyłano coraz wyraźniejsze sygnały, że proces konwergencji nie służy długofalowo rozwojowi polskiego społeczeństwa oraz pozostających w dyspozycji Polaków segmentów gospodarki. W tym samym okresie ze strony opozycji zgłaszane są
odmienne poglądy, które wydają się coraz bardziej archaiczne w swojej wymowie,
jeśli uwzględni się charakter głębokich zmian zachodzących w ostatnich latach zarówno na rynku globalnym, jak i europejskim5. Przez osoby, które aktywnie uczestniczyły uprzednio w sprawowaniu władzy publicznej krytykowany jest m.in. etatyzm
w gospodarce propagowany przez polski rząd. A przecież łatwo dostrzec, że w wielu
krajach europejskich oraz na innych kontynentach następuje nawrót do zaangażowania administracji publicznej, w tym służb dyplomatycznych, w jawne wspieranie swoich lokalnych przedsiębiorców w ich wysiłku nakierowanym na ochronę pozycji na
krajowym rynku oraz na poprawę swojej pozycji na rynkach zagranicznych. W takiej
sytuacji neoliberalne programy społeczno-gospodarcze okazują się mało atrakcyjne
społecznie, a ich realizacja przestaje być skuteczna.
 . Bierling, Alles für die Familie – der unheimliche Aufstieg der Polit-Paten, „Neue Zürcher Zeitung”
S
14.05.2018, www.nzz.ch (odczyt 14.05.2018).
5
Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2017.
4
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Odwołując się do osiągnięć w polskiej gospodarce z lat 1989–2017, można wskazać, że wpuszczenie na dużą skalę zagranicznych inwestorów zasadniczo przyczyniło
się do wzrostu zdolności przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce do konkurowania na rynkach międzynarodowych. Do segmentów rynku wyrobów przemysłowych,
w których nastąpił bardzo duży skok wielkości produkcji, należą6:
 chłodziarki i zamrażarki,
 pralki,
 samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe oraz części do samochodów osobowych,
 telewizory.
Analiza powyższej listy pozwala stwierdzić, że zakłady przemysłowe w Polsce nie
osiągają sukcesów w produkcji urządzeń zawierających najnowsze rozwiązania techniczne w segmencie high-tech. Wiadomo jednak, że w Polsce bardzo dobrze działa
branża informatyczna, obejmująca zarówno przedsiębiorstwa należące do polskiego,
jak i do zagranicznego kapitału. Brakuje więc w polskim przemyśle sprawnie działającego procesu wdrażania innowacji technologicznych z sektora usług do sektora wytwarzania.
Do osiągnięć gospodarki należy zaliczyć szybki rozwój sektora rolniczego. W Polsce udało się w 2003 roku uzyskać dodatnie saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi, przy czym saldo to rosło prawie nieprzerwanie w kolejnych latach7. W sieciach handlu detalicznego, które w istotnej części należą do kapitału zagranicznego,
dominują artykuły spożywcze wyprodukowane w Polsce, a konsumenci doceniają
ich jakość.
W świadomości społecznej pozostaje niedostrzeżona szczególna rola przewoźników drogowych wykonujących międzynarodowe przewozy rzeczy w powiększaniu wartości eksportu usług z Polski. W PRL obowiązywał monopol państwowego
sektora w transporcie, więc po 1989 roku branża przewoźników drogowych musiała
być tworzona od podstaw. Ponieważ dostęp do taboru był dość łatwy – gdyż szybko
upowszechnił się leasing środków transportu i przedsiębiorcy prywatni nie musieli
angażować dużego własnego kapitału, aby tworzyć aktywa rzeczowe – potencjał floty rósł bardzo szybko. Cechą charakterystyczną tej branży było powstawanie tysięcy
drobnych przedsiębiorstw. Liczbę i strukturę wielkości przedsiębiorstw funkcjonujących w latach 2004–2016, czyli od wejścia Polski do UE, przedstawiają dane ujęte
w tabeli 1. Za wyjątkiem nielicznej grupy przedsiębiorstw przewozowych, które zostały w Polsce utworzone jako spółki córki zagranicznych przedsiębiorstw z branży
transportowo-logistycznej, gros tych podmiotów należy do rozproszonego kapitału
polskich obywateli. Obok sektora rolniczego i budowlanego, przewoźnicy drogowi,
w tym międzynarodowi przewoźnicy rzeczy, stanowią najliczniejszą grupę przedsiębiorców prywatnych w Polsce.
 . Dwilewicz, Przemiany w polskim przemyśle 1989 - 2015, w: A. Jarosz-Nojszewska (red.), Problemy gospoŁ
darcze Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 129–130.
7
J. Wilkin, I. Nurzyńska, Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, s. 102.
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Dane o wielkości i strukturze usług wykonywanych przez polskich przewoźników
przedstawione w tabeli 2 wskazują, że udała się im ekspansja na rynki innych krajów
członkowskich UE. Przewozy cross-trade są wykonywane między punktem załadunku zlokalizowanym w jednym z tych krajów a punktem rozładunku zlokalizowanym
w innym z tych krajów. Przewozy kabotażowe są wykonywane między punktami
załadunku i rozładunku zlokalizowanymi w jednym kraju, ale poza granicami Polski. Wykonywanie przewozów w obu tych grupach nie wiąże się z obsługą polskich
podmiotów, które prowadzą eksport lub import towarów. Są to usługi realizowane
wyłącznie na zlecenie zagranicznych zleceniodawców, którzy wybierając przewoźników z Polski, rezygnują z usług przewoźników ze swojego kraju. Oznacza to, że
polscy przewoźnicy utworzyli i z sukcesem rozbudowali archipelag przedsiębiorstw
zdolnych do rozwoju i do ekspansji na rynkach zagranicznych. W 2015 roku wykonali łącznie co najmniej 40% wszystkich przewozów międzynarodowych, świadcząc
usługi na zlecenie podmiotów spoza Polski. Rozwój tych przewoźników stanowi
spektakularny przykład sukcesu polskich przedsiębiorców, którym władza publiczna
w Polsce nigdy nie obiecywała wsparcia i faktyczne wsparcie z jej strony było bardzo
skromne. Niestety w 2015 roku władze innych krajów członkowskich UE, głównie
Niemiec, Belgii i Francji, podjęły działania o charakterze protekcjonistycznym wobec
usługodawców z własnych krajów. Rozpoczęła się dyskryminacja polskich przedsiębiorców, która do tej pory nie spotkała się ze znaczącą reakcją polskiego rządu ani
organów unijnych. Występująca obecnie sytuacja na rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy ujawnia dwie słabości funkcjonowania Unii Europejskiej.
Po pierwsze, nie jest zapewniona swoboda przepływu pracowników, co odnosi się
do kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach zarejestrowanych w Polsce. Po
drugie, władza publiczna szczebla unijnego i państwowego niektórych krajów członkowskich nie realizuje deklarowanej polityki wsparcia dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, a przewoźnicy z Polski prawie w 100% należą do tego sektora.
Historia rozwoju branży transportu drogowego w Polsce może służyć za dobry przykład skutków przywrócenia wolności gospodarczej. W małych przedsiębiorstwach ich
właściciele utrzymują bliskie więzi interpersonalne ze swoimi pracownikami, którzy jako
kierowcy jeżdżą po drogach całej Europy, przebywając po kilka tygodni poza domem.
Kierowcy nie jest powierzany tylko wartościowy tabor (nowy zestaw ma wartość ok. 100
tys. EUR), ale przede wszystkim jeszcze bardziej wartościowy ładunek (w jednym pojeździe mogą być przewożone np. wyroby przemysłu elektronicznego o łącznej wartości
przekraczającej 1 mln EUR). Bez wzajemnego zaufania między pracodawcą a pracobiorcą funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa w ogóle nie byłoby możliwe. Polscy przewoźnicy na co dzień konkurujący ze sobą o zlecenia od krajowych i zagranicznych klientów tworzą środowisko zdolne do współpracy w sytuacjach kryzysowych. Negatywną
cechą tej grupy przedsiębiorców jest jednak ich bardzo niska skłonność do koopetycji,
czyli równoczesnego konkurowania i operacyjnej kooperacji. Utrudnia to podejmowanie
wspólnych projektów rozwojowych, m.in. związanych z implementacją innowacyjnych
systemów zarządzania procesami operacyjnymi przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technologii cyfrowych, w tym technologii telekomunikacyjnych umożliwiających
geolokalizację pracowników, taboru i ładunków w czasie rzeczywistym (on-line).
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Tab. 1. Liczba i struktura przewoźników międzynarodowych w Polsce w latach 2004–2016

BIG

MEDIUM

SMALL

MICRO

ONE

Udział floty
wg grup
przedsiębiorstw

BIG

MEDIUM

SMALL

MICRO

ONE

0,4%

4,5%

7,8%

3,6%

6,1%

10,6%

21,3% 26,6%

16,6% 17,4%

51,3% 41,8%

4,8%

2004 2016

0,1%

2,7%

5,8%

67,3% 64,1%

24,0% 23,2%

Wielkość
2004 2016
przedsiębiorstwa

Tab. 2. Wielkość i struktura przewozów międzynarodowych ładunków wykonanych przez
polskich przewoźników drogowych w latach 2005–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ITS.

Otoczenie – różne kontynenty
Odwołanie się do symbolu archipelagu uzasadnia uwzględnienie jako kontynentów w analizie otoczenia polskiej gospodarki, w tym polskich przedsiębiorstw, wybranych regionów na świecie. Systematyczne ponawianie takich analiz jest niezbędne,
aby móc korygować swoje wnioski na temat tego, na ile sytuacja w otoczeniu może
sprzyjać, a na ile może utrudniać realizację wytyczonych celów rozwoju. Im bardziej
polskim przedsiębiorstwom udaje się zwiększać eksport i import, tym bardziej stają
się wrażliwe na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Można aktywnie kształtować więzi z partnerami zagranicznymi. Warunkiem jest dobre rozpoznanie sytuacji
i dynamiki zmian w innych regionach. Metodą jest długookresowe pielęgnowanie stabilnych więzi. Celem staje się pogłębianie wzajemnego zaufania. Kwestią, która może
być różnorodnie rozstrzygana, jest charakter zajmowanej postawy. Od którego punktu
zaczynać negocjacje i jak głębokie ustępstwa akceptować? Odnosząc się do wydarzeń
ostatnich lat, wypada stwierdzić, że po okresie preferowania koncyliacyjnych relacji
nastąpiła faza przyjmowania dość fundamentalnej postawy. Są obecnie przesłanki,
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aby wyrażać obawę, że u wielu partnerów zagranicznych Polacy wzbudzili obawy co
do tego, na ile kontynuowanie współpracy będzie możliwe, skoro zachowania władz
publicznych oraz przedstawicieli sektora państwowego w gospodarce utraciły co najmniej częściowo cechę przewidywalności.
Można umownie wyodrębnić trzy kontynenty, które istotnie oddziałują lub mogą
oddziaływać na funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w Polsce.

Pękający kontynent – Unia Europejska na rozdrożu i dryfująca Rosja
Opinia, że Polska nie ma alternatywy i musi pozostać w gronie krajów członkowskich Unii Europejskiej, wydaje się zasadna. Nie ma jednak powodu, aby powstrzymywać się od krytycznej analizy procesów społecznych i gospodarczych zachodzących
w ramach UE. Polska może i powinna należeć do grupy państw, które aktywnie oddziałują na proces doskonalenia programów i sposobu funkcjonowania Imperium. We
wspólnym interesie jest eliminowanie istniejących wad oraz nadawanie nowych cech,
tak aby społeczności objęte Unią mogły z większą skutecznością osiągać cele wytyczone
w przeszłości oraz nowe cele, jeśli zostaną wspólnie ustalone w przyszłości. Jest kilka
powodów, aby mieć wątpliwość, czy współcześnie Unia dobrze funkcjonuje. Szczególnie ważne jest zagadnienie, czy konstrukcja unii zapewnia pozytywną przyszłość różnym społecznościom lokalnym. Świadomość tożsamości zbiorowej odwołującej się do
korzeni narodowościowych występuje wśród nich już od dawna lub dopiero obecnie
się budzi. W wielu miejscach zadawane jest pytanie, czy społeczności żyjące w poszczególnych regionach Europy znajdują się w granicach kraju członkowskiego, z którym się
utożsamiają, i czy te granice ukształtowane w przeszłości nie powinny być wytyczone inaczej. Dodatkowo trzeba się liczyć z perspektywą postępującej emancypacji tych
obywateli, którzy są dziećmi lub wnukami imigrantów pochodzących spoza kultury
chrześcijańskiej i zamieszkują różne regiony zlokalizowane w granicach państw członkowskich UE. W perspektywie kilku dekad różnorodność etniczna i religijna może się
stać kwestią aktualną także w Polsce, gdzie w drugiej dekadzie XXI wieku pojawiła się
duża grupa imigrantów zarobkowych. W przypadku utrzymywania się w kolejnych
latach deficytu pracowników określonych zawodów do Polski mogą przybywać kolejne fale imigrantów, a wśród nich coraz większy udział będą mieć przedstawiciele
narodów innych niż słowiańskie. Wiadomo, że m.in. we Francji i Niemczech, a przede
wszystkim w Wielkiej Brytanii i Szwecji, po dwóch-trzech dekadach od wystąpienia
pierwszej fali imigracji prawa obywatelskie nabyły dorosłe dzieci przybyszów, a tym
samym rozszerzyła się baza pełnoprawnych wyborców i kandydatów do władz publicznych. Analogiczny proces wystąpi także w Polsce – można zakładać, że po raz
pierwszy ta grupa wyrazi swoje zbiorowe interesy w perspektywie 2040 roku.
Za podstawowy problem w Europie można uznać sytuację demograficzną i perspektywę jej zmiany. Według prognoz ONZ w Europie – jedynym kontynencie na świecie – liczba ludności w kolejnych dziesięcioleciach będzie stabilna lub lekko się zmniej-
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szać, natomiast na wszystkich pozostałych kontynentach będzie się zwiększać8. Istnieje
zagrożenie, że potencjał gospodarczy będzie spadać, gdyż struktura wiekowa populacji
w Europie będzie się zmieniać w związku ze wzrostem udziału grupy osób w wieku
poprodukcyjnym. W perspektywie, np. dwóch dekad, tj. około 2040 roku, może się jednak okazać, że zmiany sytuacji demograficznej oceniane obecnie jako negatywne powinny być uznane za korzystne. Zależy to od wystąpienia i ewentualnie tempa procesu
zastępowania człowieka przez roboty i boty w działalności gospodarczej. Wśród ekspertów wyrażane są skrajnie zróżnicowane poglądy co do tego, czy taki proces wystąpi
i z jaką siłą9. Wydaje się, że określone stanowiska pracy, a nawet wybrane zawody, mogą
zostać wyeliminowane. Jednym z nich – szczególnie istotny we współczesnej gospodarce, w której występują coraz bardziej rozbudowane ilościowo potrzeby mobilności i logistyczne – jest zawód kierowcy. Jeśli w perspektywie 20 lat na skalę masową po ulicach
miast oraz po drogach miałyby poruszać się autonomous vehicle, to pracę straciłyby miliony kierowców w Europie. W Polsce czynności kierowcy, często deklarując inne stanowiska pracy, np. kuriera, wykonuje co najmniej milion osób. Przy tym każdego dnia za
granicami kraju przebywa ponad 100 tysięcy kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy. Przykład zagrożenia dla zawodu kierowcy stanowi bardzo dobrą ilustrację potencjalnego załamania popytu na siłę
roboczą na rynku pracy wywołanego wdrażaniem nowych technologii. W obliczu takiego scenariusza zmian strukturalnych inaczej można oceniać sytuację demograficzną.
Sytuacja na rynku pracy, a w szczególności wzrastające bezrobocie, może determinować aktywność społeczną, która jest nakierowana na ochronę interesów mniejszej zbiorowości przed ograniczaniem jej praw przez większą zbiorowość. Przykład
stanowią konflikty między Katalończykami a „Hiszpanami z Madrytu”, Szkotami
a „Anglikami z Londynu”, mieszkańcami Walonii i Flandrii w Belgii. W Polsce z różnym natężeniem występuje aktywność Ślązaków dążących do uznania ich odrębności
etnicznej. Z punktu widzenia postaw jednostek, zaangażowanie się w ruchy nacjonalistyczne stanowi przejaw postawy prospołecznej, przywiązywania wagi do poprawy
sytuacji zbiorowości, a nie tylko koncentrowania się na możliwościach zaspokojenia
indywidualnych, egoistycznych potrzeb. Ale takie zaangażowanie prowadzi do bardziej lub mniej ujawnionej negacji solidarności w skali społeczeństwa funkcjonującego w ramach gospodarki narodowej. Wygląda na to, że w drugiej dekadzie XXI wieku
w Europie występuje okres nasilenia postaw nacjonalistycznych, co wymusza skorygowanie pierwotnie – tj. prawie 70 lat temu – wyrażonej idei ponadnarodowej integracji paneuropejskiej, która miałaby prowadzić do federalizacji krajów europejskich.
Trzeba podkreślić, że podczas formułowania krytycznych uwag pod adresem
utworzonego Imperium coraz bardziej pomijane jest podstawowe osiągnięcie współpracy międzynarodowej w Europie, jakim jest uniknięcie od 1945 roku kolejnej totalnej konfrontacji zbrojnej w centrum kontynentu. Jednocześnie uznaje się, że na niską
ocenę współczesnego biegu wydarzeń wewnątrz Unii wpływa niedostatek efektów
procesu wieloletniej integracji. Wydaje się, że w UE udały się zaledwie dwa projek8
9

J . Stańczak, D. Szałtys, J. Witkowski, Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej, PAN, Warszawa 2016, s. 3.
E. Brynjolfsson, A. McAfee, Wyścig z maszynami, Kurhaus, Warszawa 2015, s. 9.
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ty. Pierwszym była integracja polegająca na swobodnej wymianie towarowej między
wszystkimi krajami członkowskimi. Drugim, który nie objął całego terytorium krajów
członkowskich, było wprowadzenie swobody ruchu osobowego przez granice państw.
Kryzys imigracyjny w szczytowej swej postaci w 2015 roku wywołał falę krytyki pod
adresem tego rozwiązania, ale de facto zastrzeżenia dotyczyły słabości ochrony zewnętrznych granic strefy Schengen, a nie braku kontroli na granicach wewnętrznych.
Świadectwem pękania Europy jest natomiast brak wspólnej polityki międzynarodowej w odniesieniu do podmiotów prawa międzynarodowego, zarówno zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, przede wszystkim wobec Rosji, jak i do
podmiotów znajdujących się w znacznym oddaleniu. Przyczyn braku ujednoliconej
polityki zagranicznej jest wiele. Częściowo wpływa na to zróżnicowane nastawienie
ze strony krajów członkowskich UE do siebie nawzajem i do poszczególnych regionów na świecie. Źródła tego zróżnicowania są historyczne, co wiąże się m.in. z odmiennością więzi między poszczególnymi metropoliami a ich dawnymi koloniami,
a także z negatywnymi doświadczeniami krajów Europy Środkowej, w tym Polski
i krajów nadbałtyckich, związanymi z okresem ich podporządkowania ZSRR. Występowanie w Europie całkowicie odmiennych poglądów na to, jak należy kształtować
więzy z Rosją, częściowo wynika również z wyraźnie rozbieżnych interesów ekonomicznych poszczególnych krajów europejskich, np. w zakresie zabiegania o stabilny
dostęp do surowców energetycznych.
Powodem pogłębiania się różnic w ocenianiu funkcjonowania Unii jest występowanie zróżnicowanych ocen dotyczących wspólnej waluty oraz prowadzonej polityki
gospodarczej, podatkowej i pieniężnej w strefie euro. W strefie euro znajdują się gospodarki na różnym poziomie rozwoju i wykazujące zróżnicowaną dynamikę dalszego rozwoju. Jak długo elity europejskie nie znajdą nowego pomysłu na zrównoważenie gospodarki w skali kontynentu, w gronie państw należących do strefy euro mogą
nasilać się starania o „zneutralizowanie” wspólnej waluty10.
Na występowanie niskiej samooceny Europejczyków w odniesieniu do swoich dokonań w minionych dekadach istotny wpływ ma brak sukcesów gospodarczych. Na
Starym Kontynencie tylko dwie branże przemysłu wytwórczego są w stanie oferować
produkty poszukiwane na rynku globalnym: przemysł motoryzacyjny ze wspierającym go przemysłem elektromechanicznym oraz przemysł chemiczno-farmaceutyczny. Pod koniec XX wieku wydawało się, że koncepcja Energiewende wyzwoli rozwój
nowej branży wytwórczej, która zdobędzie prymat na skalę światową. Po początkowych sukcesach okazało się, że Europejczycy zostali szybko pokonani przez mieszkańców innych kontynentów. Najlepsze i najtańsze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzane są w Chinach, najwięcej generatorów wiatrowych produkowanych jest w Chinach,
a najlepsze baterie do samochodów elektrycznych i stacjonarnych produkują Koreańczycy oraz Amerykanie. W Europie po zainwestowaniu ponad 1 mld EUR w uruchomienie produkcji baterii ten projekt został zaniechany i wstrzymana została budowa podmorskiego kabla, który miał służyć przesyłowi energii elektrycznej z ogniw
10

 . Kluth, When „more Europe” is, and is not, the answer, „Handelsblatt Global” 26.04.2018, https://gloA
bal.handelsblatt.com (odczyt 26.04.2018).
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fotowoltaicznych zlokalizowanych na Saharze do odbiorców na północnym brzegu
Morza Śródziemnego.
Aby uchronić Europę przed kryzysem gospodarczym i społecznym, potrzebne są
nowe impulsy. Być może zapowiada go ofensywa polityczna Emmanuela Macrona,
prezydenta Francji. Hasła programowe przedstawione są na rysunku 1.

Rys. 1. Opublikowane na Twitterze hasła wygłoszone przez E. Macrona 10 maja 2018 roku w
Akwizgranie podczas uroczystości wręczenia mu nagrody Karola Wielkiego11
Źródło: R. Berschens, Frankreichs Präsident formuliert 4 neue Gebote für Europa, „Handelsblatt”
10.05.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 10.05.2018).

Wyzwaniem jest sformułowanie scenariuszy zdarzeń, które mogą nastąpić po odejściu – w sposób naturalny lub sprowokowany – Władimira Putina z pozycji władcy
Rosji. Skoro nie ma w Rosji liczącej się opozycji – co jest stanem typowym dla krajów
z władzą autorytarną – to nie można rozpatrywać rozpoznawalnych kandydatów do
przejęcia władzy. Być może W. Putin skutecznie wskaże następcę, który z większymi
lub mniejszymi modyfikacjami będzie prowadził politykę kontynuacji. Ale dopuszczalne są inne scenariusze, a wśród nich wybuch społecznego niezadowolenia. Chodzi
o przyszłość narodu, który czcząc ofiary poniesione podczas wielkiej wojny ojczyźnianej (tj. walki ZSRR w latach 1941–1945 przeciwko niemieckim nazistom) i oczekując
bezterminowej wdzięczności od narodów wyzwolonych w latach 1944 i 1945, w tym
od Polaków, współcześnie jedynie łudzi się, że Rosja odgrywa rolę mocarstwa na forum światowym. Duże prawdopodobieństwo można przypisać scenariuszowi, w którym Rosja nadal będzie dryfować gospodarczo, pozostając stabilnym eksporterem
wielu surowców, w tym gazu i ropy naftowej, rud i wyrobów metalowych. W Rosji nie
11

 ie bądźmy słabi. Wybierajmy.
N
Nie bądźmy podzieleni. Zjednoczmy się.
Nie bójmy się. Ośmielmy się (coś zrobić).
Nie czekajmy. Działajmy teraz.
(Autor tłumaczenia: B. Grucza).

42

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

powinno zabraknąć żywności, ale wiadomo, że miejscowe rolnictwo i przemysł spożywczy mają kłopoty z zapewnieniem dostaw towarów o wysokiej jakości. To oznacza, że polscy rolnicy – po zniesieniu sankcji nałożonych na nich przez władze Rosji
– mogą liczyć w przyszłości na wzrost zbytu swoich produktów na rynku rosyjskim.

Dwa nacierające na siebie kontynenty: USA i Chiny
Współczesna rywalizacja na forum światowym nie ma charakteru konfrontacji
militarnej. Swoisty wyścig zbrojeń na świecie będzie trwał, ale odkąd więcej niż jedno państwo dysponuje bronią atomową o potencjale wystarczającym do zniszczenia
całego globu, nie ma dużego realnego zagrożenia wybuchem wojny światowej. We
współczesnym świecie, którego granice wykraczają już poza naszą planetę, rywalizacja odbywa się przede wszystkim w formie wyścigu technologicznego oraz wymuszania na innych państwach podporządkowania się albo Pax Americana, albo Pax Sinica, albo też obu tym regułom jednocześnie12. Na rynku globalnym w sposób umowny
można wskazać na dwa kontynenty, które z coraz większą dynamiką na siebie nacierają. Nazwanie USA i Chin kontynentami jest tym bardziej zasadne, że każdy z tych
krajów ma powierzchnię większą niż powierzchnia Australii.
Chińska Republika Ludowa wydaje się największym beneficjentem epoki globalizacji gospodarki. W okresie od końca 1978 roku, kiedy Deng Xiaoping podjął pierwsze reformy, do 2017 roku PKB w tym kraju wzrosło z 300 mld do 12 bln USD, przy
czym PKB per capita wzrosło z zaledwie 76 do 8 600 USD. Handel zagraniczny wręcz
eksplodował w tym okresie z 20 mld do 4,1 bln USD13. Tempo wzrostu gospodarki
chińskiej od 2000 roku przedstawiają wykresy na rysunkach 2 i 3.
W krajowej gospodarce przywracane są w zakładach pracy podstawowe organizacje partyjne, a od 2017 roku są również zakładane w przedsiębiorstwach należących
do kapitału zagranicznego. Jednocześnie dopuszczone jest akumulowanie prywatnej
własności, w tym kapitału angażowanego w działalności gospodarczej prowadzonej
na dużą skalę w kraju i za granicą. Nie ma jednak gwarancji dla ochrony własności,
czego przykładem jest tolerowanie aktów kradzieży własności intelektualnej należącej do organizacji zagranicznych (także tej chronionej patentami) przez organizacje
chińskie. Eksport towarów jest selektywnie dotowany, a państwowe organizacje gospodarcze, m.in. HNA14, są aktywne jako inwestorzy bezpośredni i portfelowi w wielu
regionach świata. Władze centralne od 2013 roku realizują plan zagranicznej ekspansji
One Belt, One Road, w ramach którego na różnych kontynentach mają zostać zrealizowane inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe o łącznej wartości 1 100 mld USD15.

12

 . Riecke, Das Recht des Stärkeren ist immer auch die Schwäche der anderen, „Handelsblatt”, www.handelsT
blatt.com (odczyt 25.05.2018).
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T. Sommer, Das Ziel ist die Welt, www.zeit.de (odczyt 22.05.2018).
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 rupa HNA należąca do chińskiego Skarbu Państwa była przez kilka miesięcy w latach 2017–2018
G
największym akcjonariuszem banku Deutsche Bank, www.handelsblatt.com (odczyty 2.05.2017 oraz
22.12.2017).
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Rys. 2. Wartość PKB (skorygowanego o wskaźnik siły waluty) w Chinach, USA oraz UE w latach 2000–2017 wraz z prognozą na 2022 rok
Źródło: J. Münchrath, S. Hua, S. Scheuer, Wie die Volksrepublik China die digitale Vorherrschaft
übernehmen will, „Handelsblatt” 8.03.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 8.03.2018).
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Rys. 3. Wzrost wartości eksportu w Chinach, USA i UE w latach 2002–2017
Źródło: J. Münchrath, Wie die Volksrepublik…, dz. cyt.
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System społeczno-gospodarczy w Państwie Środka funkcjonuje w sposób, który
z zewnątrz trudno ocenić. Podstawowa wątpliwość dotyczy systemu rachunku mikroekonomicznego, który prowadzą chińskie przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. Sukces w eksporcie przypisywany jest często praktyce subwencjonowania producentów sprzedających swoje wyroby za granicą. Jednak międzynarodowi eksperci nie
przedstawiają raportów, które dokumentowałyby stosowanie klasycznego dumpingu.
Czyli na rynku krajowym ceny dóbr nie są wyższe od cen transakcyjnych w handlu
zagranicznym. Dopłaty dla eksporterów są jednak stosowane, np. w formie dotacji
dla chińskich operatorów logistycznych realizujących usługi przewozowe ładunków
z Chin do odbiorców na innych kontynentach. Taka praktyka jest stosowana m.in.
przy organizacji transportu kolejowego z Chin do Europy z przejazdem przez przejście graniczne w Małaszewiczach/Terespolu. Za podstawowe źródło przewagi kosztowej chińskich producentów należy uznawać relatywnie niski poziom płac. Z biegiem lat władze chińskie dopuściły wzrost płacy realnej, szczególnie szybki w pasie
wschodniego wybrzeża. Zamierzono w ten sposób przyczynić się do wzrostu konsumpcji indywidualnej, aby rynek wewnętrzny zaczął odgrywać większą rolę jako
czynnik stymulujący rozwój gospodarczy. Od początku XXI wieku państwo skutecznie zabiega o utrzymanie równowagi w gospodarce, ale im więcej dopuszczanych
jest procesów rynkowych, tym słabsza może się stać siła sprawcza aparatu partyjnego
i państwowego.
Za jeden z przejawów osłabiania się równowagi ekonomicznej można uznać bardzo szybki wzrost zadłużenia sektorów publicznego i prywatnego. Dane ukazujące
poziom i strukturę zadłużenia w Chinach na tle światowym ujęte są w tabeli 3. W gospodarce wzrost zadłużenia prowadzi do uzależniania się kredytobiorców od woli
kredytodawców.
Władze publiczne prowadzą ofensywną politykę w wybranych regionach świata
i angażują tam kapitał. Z danych o strukturze zadłużenia wynika, że sektor publiczny
prawie nie korzysta ze środków obcych, co oznacza, że za granicą angażowane są
środki własne. Władze ChRL pozostają zatem suwerenne nie tylko w polityce wewnętrznej, lecz także w polityce zagranicznej. Można to interpretować jako prawie
pełną odporność władz ChRL na zachowania partnerów zagranicznych, którzy występują na międzynarodowym rynku kapitałowym jako kredytodawcy.
Inna sytuacja występuje jednak w chińskim sektorze prywatnym, w którym od
początku wieku dopuszczono do zadłużenia na poziomie ok. 20 mld USD, zaczynając z prawie zerowego poziomu zadłużenia. Do tego dochodzi wzrost zaangażowania zagranicznych inwestorów w inwestycje bezpośrednie i portfelowe w sektorze
gospodarki chińskiej. Wszystkie inwestycje bezpośrednie do 2018 roku musiały mieć
narzuconą przez władze ChRL formę spółki joint venture, w której partner chiński
miał co najmniej 50%. Z tego rozwiązania już się wycofano, co może wyzwolić nową
falę inwestycji bezpośrednich, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Aby dopuścić zagranicznych inwestorów do inwestycji portfelowych na giełdach w Szanghaju oraz
w Shenzhen od 1 czerwca 2018 roku, władze chińskie osiągnęły porozumienie o objęciu indeksem Morgan Stanley Capital Index (MSCI) papierów wartościowych 234
chińskich spółek. Celem jest otwarcie rynku kapitałowego w Chinach obejmującego
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3 000 krajowych spółek i stworzenie rzeczywistej alternatywy na terenie ChRL dla
rynku kapitałowego funkcjonującego w Hongkongu16.
Opisane zmiany w sektorze prywatnym pokazują, że w chińskiej gospodarce
coraz bardziej brakuje środków na rozwój. Akceptując standardy obowiązujące na
rynku międzynarodowym, przyjmując kredyty denominowane w zagranicznej walucie (głównie w USD), organizacje chińskie obniżają swoją odporność na ingerencje zagranicznych podmiotów, w tym funduszy inwestycyjnych i banków. To są te
podmioty, głównie z siedzibą w USA, które dysponują doświadczeniem, know-how
oraz wykwalifikowaną kadrą zdolną skutecznie oddziaływać na swoich partnerów
gospodarczych, w tym kredytobiorców. Rynek kapitałowy w sektorze prywatnym
ChRL może stać się w najbliższych latach główną areną konfrontacji między dwoma
kontynentami: USA i Chinami.
Podstawowym przedmiotem rywalizacji między przedsiębiorstwami chińskimi
i amerykańskimi jest gospodarka cyfrowa, w tym rozbudowywany świat wirtualny.
Na świecie są współcześnie tylko dwa regiony, w których zastosowanie rozwiązań
wąskiej sztucznej inteligencji jest upowszechniane najszybciej. W USA do grupy liderów „FAANG” należą Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google, natomiast w Chinach do grupy liderów „BAT” należą Baidu, Alibaba i Tencent. Obie grupy rywalizują
na polach doskonalenia i wdrażania metod rozpoznawania obiektów (od 2015 r.) oraz
rozwoju komunikacji głosowej między człowiekiem i botem (od 2017 r.)17.
Wydaje się, że w Azji, w tym przede wszystkim w Chinach, zakres i tempo kolejnych wdrożeń są tak duże, iż właśnie ten region świata stanie się wkrótce centrum rozwoju technologii kształtujących przebieg czwartej rewolucji przemysłowej
i tworzenia gospodarki cyfrowej 4.018. Być może wyjątkowo duże tempo wdrażania
nowych rozwiązań w Azji wiąże się z niższym poziomem awersji społecznej do technologii cyfrowych w tym regionie niż na innych kontynentach. Podłoże emocjonalne ujawniające się w zachowaniach kulturowych w badaniach przeprowadzonych
w USA traktowane jest jako główna bariera upowszechniania technologii cyfrowych.
Wskazało na nią aż 33% menedżerów z grupy 2 135 przedsiębiorstw objętych badaniem19.

16

 . Hua, China bemüht sich, seinen Aktienhandel transparenter zu mache – und wird belohnt, „Handelsblatt”
S
15.05.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 15.05.2018).

17

 reative Disruption: The impact of emerging technologies on the creative economy, World Economic Forum,
C
Geneva 2018, s. 9.

18

Advanced analytics: Poised to transform Asian companies, McKinsey Analytics, San Francisco 2018, s. 7.

19

J . Goran, L. LaBerge, R. Srinivasan, Culture for a digital age, McKinsey Quarterly, New York-Stamford
2017, s. 2.
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Tab. 3. Wielkość zadłużenia sektora publicznego i prywatnego
2016
Regiony świata

*)

Wielkość zadłużenia Udział w zadłużeniu
Wzrost zadłużenia
[bln USD]
światowym
w stosunku do 2001 r.

USA

48,1

26,1%

137%

Inne kraje
wysokorozwinięte

71,1

38,6%

128% *)

Chiny

25,5

13,8%

1400%

- w tym sektor prywatny

20,0

10,8%

b.d.

Inne kraje rozwijające się

18,4

10,0%

128% *)

- w tym Polska

1,4 **)

0,8%

b.d.

Pozostałe kraje

1,3

0,7%

128% *)

Suma

184,4

100,0%

b.d.

- w tym sektor prywatny

66,6

36,1%

b.d.

Wartość średnia dla całego świata z wyłączeniem USA i Chin

Wartość szacunkowa przyjęta na podstawie komunikatu GUS, w którym podano poziom zadłużenia
na koniec 2015 r. wraz z zobowiązaniami ZUS z tytułu wypłat przyszłych świadczeń

**)

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Cünnen, P. Köhler, U. Sommer, Angst vor dem
nächsten Finanz-Crash wächst, „Handelsblatt” 14.05.2018, oraz https://rekinfinansow.pl/prawdziwe-zadluzenie-polski/ (odczyt 14.05.2018).

Od końca 2016 roku w USA prowadzona jest polityka, którą jest trudno opisać,
a jeszcze trudniej ocenić. Podstawowym problemem jest nieprzewidywalność decyzji
prezydenta USA. Składa on deklaracje, że podejmie skuteczne kroki wobec wszystkich zagranicznych partnerów, w tym wobec ChRL, aby doprowadzić do zmniejszenia deficytu w handlu zagranicznym. Być może będzie się on wzorować na zachowaniu władz chińskich, które obok ceł stosują pozataryfowe instrumenty oddziałujące
na wielkość i strukturę importu.
Europa dysponuje potencjałem, aby odgrywać znaczącą rolę na arenie światowej,
i będzie musiała podjąć wyzwanie, jak kształtować relacje z USA oraz z ChRL, mając
świadomość, że oba kraje są ważnymi partnerami, ale także silnymi i agresywnymi rywalami.
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Część III. Wschodzące technologie i nowe modele biznesowe
Podstawowe kierunki rozwoju techniki i technologii
Upadek ZSRR 8 grudnia 1991 roku spowodował, że w kolejnych latach wygasała zimna wojna rozumiana jako konfrontacja dwóch wielkich mocarstw próbujących
się zastraszać rozwojem potencjału wojskowego. Wydatki na cele militarne w odczuciu społeczeństwa w USA, a także ludności wielu krajów Europy Zachodniej zaczęły
tracić na znaczeniu i coraz bardziej kontestowano kontynuowanie prac nad nowymi
rozwiązaniami militarnymi. Władze publiczne w świecie atlantyckim zaczęły poszukiwać nowej idei, która motywowałaby całe społeczeństwo do wysiłku w zakresie
rozwoju techniki i wdrażania nowych technologii. W części mogły odwołać się do
procesów społecznych, które ujawniły się w minionych dwóch dekadach.
Nowe wyzwania cywilizacyjne związane są ze zdefiniowaniem trzech polityk globalnych. Im bardziej aktywne stawały się powstające NGO’s (m.in. stowarzyszenie
Greenpeace utworzone w 1971 roku), a ich działalność obejmowała coraz większą liczbę krajów, tym bardziej rosło znacznie dyskusji poświęconej zagadnieniom takim jak:
 ekologia,
 gospodarowanie energią,
 zmiany klimatu.
W latach 1971–2005 wśród wymienionych polityk podstawowe znaczenie miała
polityka ekologiczna. Jej 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 przetwarzania). W 1971 roku w Kalifornii wprowadzono pierwsze limity emisji spalin na podstawie ustawy z 1970 roku,
w której postanowiono o utworzeniu Environmental Protection Agency. Można przyjąć,
że od tego momentu prowadzona 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 skoordynować politykę energetyczną,
połączoną z polityką wykorzystania techniki jądrowej1.
1

History at the Department of Energy, www.energy.gov (odczyt 22.04.2017).
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Doświadczenia programu zmian energetycznych, tzw. Energiewende, z ostatnich lat
wskazują, że bardzo trudno jest osiągnąć cele sformułowane przez entuzjastów nowych rozwiązań. W krajach, w których na promowanie odnawialnych źródeł energii
wydano znaczne środki publiczne, m.in. w Niemczech, osiągnięto wcześniej niż oczekiwano limity zwiększania udziału OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej.
Przykładowo udział energii uzyskiwanej z ogniw fotowoltaicznych po latach wzrostu
aż do 2014 roku w kolejnych latach ustabilizował się na poziomie ok. 7%2.
W 1988 roku powołano Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), co zapoczątkowało prace nad definiowaniem i promowaniem polityki klimatycznej,
a w 1989 roku w raporcie dla brytyjskiego rządu Blueprint for a Green Economy po
raz pierwszy użyto określenia „zielona gospodarka”3. Od 2016 roku porozumienie
zawarte w grudniu 2015 roku podczas Konferencji Klimatycznej (COP 21) jest kontestowane przez władze USA. W praktyce oznacza to zasadnicze osłabienie polityki
klimatycznej w skali globalnej, przy jednoczesnym wzmożeniu zaangażowania się
w realizację tej polityki przez władze ChRL oraz Unię Europejską.
W tle wymienionych polityk znajduje się działalność dotycząca opieki zdrowotnej
w szerokim znaczeniu. Z budżetu federalnego USA na rozwój technologii diagnozowania i leczenia pacjentów od początku XXI wieku wydawane są środki w kwotach przekraczających 30 mld USD rocznie, w tym w 2010 roku rekordowa suma 38 mld USD4.
Jednocześnie podmioty należące do sektora prywatnego ze środków własnych podjęły realizację projektów nakierowanych na zmianę strukturalną produkcji i konsumpcji
żywności oraz promowania sposobu życia, który pozwala na utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Efektem tych działań jest m.in. wydłużenie życia. Według
dostępnych danych oczekiwana długość życia osób urodzonych w Monaco osiągnęła
w 2017 roku rekordową wartość 89,4 roku, a lista krajów, w których wynosi ponad 80
lat, obejmuje 43 pozycje5. Polska na tej liście zajmuje 67. pozycję z wartością 77,8 roku.
Biorąc pod uwagę, że w krajach OECD, a także w ChRL i innych krajach przewiduje się wzrost udziału osób starszych, tzw. silver generation, w całości społeczeństwa,
można przewidywać, że zagadnienie opieki zdrowotnej będzie zyskiwać na znaczeniu. Spowoduje to dalsze zainteresowanie tą kwestią zarówno władz publicznych, jak
i podmiotów gospodarczych, które ze strony tej grupy konsumentów będą oczekiwać
wzrostu popytu na preferowane przez nich dobra rzeczowe i usługi.

Perspektywa czasowa programów i projektów
rozwojowych
Standardowa klasyfikacja odwołuje się do ustalonych przedziałów czasowych. Podział na programy i projekty długookresowe (realizowane przez dekadę lub dłużej),
 tromerzeugung in Deutchland, www.energy-charts.de/energy (odczyt 18.05.2018).
S
D.W. Pearce, A. Markandya, E. Barbier, Blueprint for a Green Economy, Earthscan, London 1989, s. 29.
4
V. Sivaram, Taming the Sun. Innovation to Harness Solar Energy and Power the Planet, The MIT Press, Cambridge, MA, USA, London, UK 2018, s. 262.
5
Life expectancy at birth, The World Factbook, www.cia.gov/library (odczyt 20.05.2018).
2
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średniookresowe (kilkuletnie) oraz krótkookresowe (wielomiesięczne lub kilkunastomiesięczne) nie uwzględnia dynamiki zdarzeń, które występują lub mogą wystąpić
w nauce oraz w gospodarce. W świecie, w którym obowiązuje sformułowane w 1965
roku prawo Moore’a, kolejne osiągnięcia występują coraz szybciej. W 2003 roku, skracając czas operacji procesów, nadano komputerom sprawność, która pozwalała na
rozwiązanie 43 mln standardowych zadań obliczeniowych w czasie, jaki był potrzebny w 1988 roku na rozwiązanie tylko jednego z nich6.
Program kosmiczny realizowany w drugiej połowie XX wieku obejmował cele
o długiej perspektywie realizacji. Współcześnie obserwowany jest powrót do fascynacji techniką kosmiczną, ale podejście jest już całkowicie odmienne. Inwestorom komercyjnym przyświeca cel realizacji projektów, które dadzą efekty w krótkim czasie,
tj. do pięciu lat. Dotyczy to uruchomienia turystyki kosmicznej oraz ustanowienia
regularnej komunikacji między nową stacją kosmiczną z Ziemią. Zmiana podejścia
oznacza, że od programu rozwoju o znaczeniu cywilizacyjnym, którego realizacja następowała głównie przy wykorzystaniu środków publicznych udostępnianych w formie wieloletnich grantów, przechodzi się do projektów R&D. Podmioty gospodarcze
podejmują te projekty w ramach samofinansowania. Korzystają przy tym z różnych
form wsparcia władz i znajdujących się w ich dyspozycji funduszy publicznych, ale
podstawowe znaczenie mają kapitały własne.
W zakresie wymienionych trzech polityk globalnych można zauważyć odmienną tendencję. Władze publiczne oraz media zaczynają się koncentrować na formułowaniu celów i programów o długim horyzoncie czasowym, oczekując przy tym, że
podmioty gospodarcze zaangażują w ich realizację własne środki. Popularne stało się
powoływanie nowych podmiotów gospodarczych, tzw. start-upów, które poza strukturami funkcjonujących organizacji, w tym wielkich korporacji, mają podejmować
projekty rozwojowe, kierując się wyłącznie zasadami obowiązującymi w oportunistycznej gospodarce rynkowej, tj. zdobycia pozycji na rynku konsumentów oraz uzyskania zdolności do akumulowania kapitału, a następnie do wypłacania dywidendy
swoim udziałowcom.
Cechą szczególną współczesnej polityki gospodarczej jest skłonność do afirmowania celów długookresowych i nawiązujących do osiągania znaczących efektów
społecznych. Przykład stanowi koncepcja Mobility-as-a-Service7. Jej realizacja miałaby
doprowadzić do zmian, bardziej o cechach rewolucyjnych niż ewolucyjnych, w zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie przemieszczania się w obrębie regionu. Czas
trwania tego procesu miałby być znacznie skrócony, a komfort podwyższony, przy
zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa. Bez konieczności wprowadzania drastycznych
ograniczeń w ruchliwości mieszkańców miast miałyby zostać stworzone warunki,
dzięki którym doszłoby do wyeliminowania zarówno zjawiska kongestii, czyli prze6
7

 . Brynjolfsson, A. McAfee, Wyścig..., dz. cyt., s. 27.
E
M. Wolański, M. Pieróg, Przyszłość transportu publicznego w świetle koncepcji Smart City Mobility – ewolucja czy wyginięcie? Przykład aglomeracji warszawskiej, w: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Centrum Myśli Strategicznych, Publikacja Europejskiego Kongresu
Finansowego, Sopot 2018, s. 51.
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ciążenia infrastruktury technicznej, jak i redukcji obciążenia środowiska naturalnego
na terenach zurbanizowanych. W mediach upowszechniane są wręcz naiwne prezentacje, na których są przedstawiane autonomiczne drony, czyli małe statki powietrzne
bez pilotów, które służą do przemieszczania osób, a także rzeczy, np. paczek zwierających towary zakupione w e-commerce, czyli za pośrednictwem internetu. Można nabrać przekonania, że już wkrótce nastąpi rewolucyjna zmiana kształtu miasta
i sposobu życia jego mieszkańców, podczas gdy w wielu europejskich miastach (m.in.
w Krakowie) brakuje środków publicznych i prywatnych na zmianę systemów ogrzewania mieszkań. Konsument jest konfrontowany z wizją, że to co, było na filmie science fiction, niebawem będzie rzeczywistością, czyli science fact8. Świat się coraz bardziej
różnicuje, gdyż powstają nowoczesne miasta (np. Dubaj) i pozostają ze swoimi nierozwiązanymi kłopotami miasta utworzone kilkaset lat temu (np. Wenecja).
Wydaje się, że akceptację społeczną powinny uzyskać programy, które są formułowane przez aktywne osoby, kierujące się z jednej strony chęcią kreowania wartości
opisanych w części I tego opracowania, a z drugiej strony dysponujące kompetencją
do podejmowania wyboru. Niezbędna jest zdolność do rozpoznania, które z proponowanych rozwiązań prorozwojowych można uznać za dojrzałe do powszechnego
zastosowania w perspektywie dwóch-trzech lat. Pożądane jest wychwytywanie takich rozwiązań innowacyjnych, które znajdują się w jednej z wczesnych faz rozwoju.
Bez wątpienia osiągnięcie takiej kompetencji nie jest proste, tym bardziej że znajdując
w otoczeniu wiele sugestywnych promocji nowych rozwiązań, trudno o racjonalne
filtrowanie przedstawianych propozycji. Ze szczególną ostrożnością należy natomiast
podchodzić do programów władzy publicznej, która deklaruje osiąganie wytyczonych celów, ale nie ujawnia złożonego procesu realizacji tych programów ani też rzetelnej kalkulacji potrzebnych środków finansowych oraz wiarygodnego harmonogramu działania.
O skali trudności w rozpoznaniu, które nowe rozwiązania są dojrzałe lub staną się
dojrzałe w najbliższym czasie, wskazują przygotowania do wdrożenia do eksploatacji
autonomous vehicle. Chodzi o samochody osobowe lub ciężarowe, których ruch miałby
się odbywać bez ingerencji i obecności kierowcy. W 2015 roku wydawało się, że wdrożenie tego rozwiązania nastąpi w ciągu kilku lat, a w perspektywie dziesięciu lat robot zastąpi człowieka na stanowisku kierowcy. Brano przy tym pod uwagę, że tempo
rozwoju technologii jest coraz szybsze9. W marcu 2018 roku podczas testów takiego
pojazdu w Arizonie doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety przechodzącej przez
jezdnię, a analiza przyczyn tego wypadku potwierdziła, że zastosowane technologie
cyfrowe są jeszcze niedostatecznie zaawansowane, aby działać w 100% bezpiecznie.
Obecnie trudno określić, czy kontynuowanie tego programu rozwojowego wymaga
kilku kolejnych lat, czy też nawet kilku dziesięcioleci pracy10. Przy takiej niepewnoI s Elon Musk’s Hyperloop moving from science fiction to science fact, www.smartrailworld.com (odczyt
1.02.2016).
9
E. Brynjolfsson, A. McAfee, Wyścig..., dz. cyt., s. 63.
10
Das autonome Fahren steckt in der Vertrauenskrise, „Handelsblatt” 28.03.2018, www.handelsblatt.com
(odczyt 28.03.2018).
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ści drastycznie zmienia się rachunek efektywności ekonomicznej realizacji projektu,
a cały program ma nadal nieokreśloną perspektywę realizacji, co utrudnia podjęcie
decyzji zarówno przez władze publiczne, jak i przed inwestorów, na jakich warunkach (lub – czy w ogóle) kontynuować taki program.

Kierunki rozwoju technologii
W trakcie drugiej dekady XXI wieku w licznych tekstach naukowych i publicystycznych zwraca się uwagę na następujące cechy zmian w systemie społeczno-gospodarczym:
 Tempo przebiegu zmian w poszczególnych obszarach aktywności społeczeństwa
jest zróżnicowane, przy czym rozwój technologii odbywa się zgodnie z przebiegiem wykresu funkcji wykładniczej, znacznie wolniej przebiega proces przemian
społecznych, politycznych, a także biznesowych. Ilustruje to zamieszczony na rysunku 1 wykres opisujący prawo przemian wywrotowych (law of disruption).
 Narasta przeświadczenie (co stanowi korektę wyżej przedstawionego opisu),
że rozwój technologiczny nie będzie trwał, nie spotkając się z oporem i nie
natrafiając na obiektywne bariery, bowiem po fazie erupcji nowych rozwiązań, w tym innowacji wywrotowych (disruption innovations), nastąpiła już lub
wkrótce nastąpi faza wygaszenia tempa zmian, co jest zgodne z przebiegiem
wykresu S, czyli wykresem funkcji logistycznej. Ilustruje to jako jeden z przykładów przebieg procesu upowszechniania innowacyjnej technologii bezemisyjnego generowania energii elektrycznej przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych (PV), przedstawiony na rysunku 2.
 W gospodarce znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie nowe technologie,
które otwierają możliwość zarówno efektywnego wytwarzania nowych dóbr
rzeczowych i usług, jak i stosowania nowych modeli biznesowych – lista wybranych technologii i opis ich potencjalnego zastosowania zawarte są w tabeli 1.
zmiany
technologiczne

społeczne
biznesowe
polityczne
czas

Rys. 1. Prawo zróżnicowania tempa wywrotowych zmian technologicznych oraz tempa zmian
społeczno-ekonomiczno-politycznych (Law of Disruption)
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Downes, The Law of Disruption Occupies Wall Street, „Forbes” 16.10.2011, www.forbes.com (odczyt 14.02.2017).
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Rys. 2. Potencjalny i rzeczywisty proces rozwoju technologii innowacyjnych na przykładzie
bezemisyjnej technologii generowania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych (PV)
a) dwa scenariusze potencjalnego rozwoju
b) przebieg rozwoju w wybranych krajach w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Słupiński, D. Kucharavy, Wykorzystanie krzywej
wzrostu logistycznego (Krzywa S) do przygotowania analizy foresight w projekcie „Quality of Life”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 4 oraz V. Sivaram, Taming..., dz. cyt., s. 73.
Tab. 1. Najważniejsze wschodzące technologie (w pierwszej fazie czwartej rewolucji
przemysłowej)
Nazwa technologii

Opis

Nanosensory i internet nanorzeczy
(Internet of Nano
Things – IoNT)

Internet rzeczy (IoT) będzie się rozwijać dzięki przygotowaniu oraz zastosowaniu sensorów o mikroskopijnych rozmiarach, pobierających małe ilości energii
z małych zasobników i wysyłających sygnał z bezprzewodowych anten.

Baterie elektryczne
nowej generacji
(Large-Scale Power Batteries)

Gospodarka światowa będzie mogła skorzystać z energii elektrycznej jako
wtórnego, ale jednocześnie pierwotnego nośnika energii, jeśli system energetyczny obejmujący jej generowanie w bezemisyjnych źródłach (np. w ogniwach
fotowoltaicznych i generatorach wiatrowych), które nie są dyspozycyjne (w odniesieniu do zarządzania czasem ich efektywnej pracy), zostanie uzupełniony
o tanie i nietoksyczne duże instalacje urządzeń magazynujących tę energię.

Bliźniaki cyfrowe
(Digital Twins)

W świecie wirtualnym możliwe jest tworzenie obiektów, które w pełnym
zakresie odwzorowują obiekty występujące w świecie realnym. Dzięki zastosowaniu IoT w czasie rzeczywistym następuje zmiana statusów obiektów wirtualnych. Ich obserwacja i symulowanie zachowania w przyszłości
pozwala m.in. na zaplanowanie i realizowanie wyprzedzających czynności
serwisowych (predictive maintenance) na obiektach realnych, zapobiegając
wystąpieniu usterek i awarii.

Materiały dwuwymiarowe (2-D materials)

Nowe materiały, których dwa wymiary: długość i szerokość, kształtowane są
swobodnie, a trzeci wymiar – grubość – pozostaje niezmienny i zależy od wielkości pojedynczych atomów; najbardziej znanym materiałem z tej grupy jest grafen.

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

53

Nazwa technologii

Opis

Pojazd autonomiczny
(autonomous vehicle)

Środek transportu osób lub rzeczy, który steruje swoim ruchem w ogóle bez
udziału człowieka; ta technologia jest już stosowana w zamkniętych systemach komunikacyjnych (np. metro w Kopenhadze), natomiast znajduje się
jedynie w fazie rozwoju prototypu w odniesieniu do samochodów, które
miałyby zdolność do jazdy zarówno w warunkach on-road, jak i off-road. Do
tej grupy środków transportów zaliczane są bezzałogowe drony, których zastosowanie jest testowane w przewozach pasażerskich i towarowych.

Układy symulujące
organy ludzkie (organs-on-chips)

Narządy na chipach stanowią wielokanałowe urządzenie, w którym hodowane są ludzkie komórki; jest wykorzystywane jako narzędzie w badaniach
biologii człowieka. W warunkach in vitro można odzwierciedlić aktywność
i właściwości fizjologiczne narządów.

Perowskitowe ogniwa
słoneczne (Perovskite
Solar Cells)

Ogniwa słoneczne, które są zbudowane z perowskitowych modułów. Oczekuje się, że zastosowanie tego materiału pozwoli na istotne podwyższenie
sprawności i tym samym efektywności ekonomicznej generacji energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu energii słonecznej.

Ewolucja sztucznej
inteligencji do kontekstowej inteligencji
(from artificial to
contextual intelligence)

Wprowadzenie osobistych cyfrowych asystentów (m.in. Amazon Echo, Apple Siri, Google OK, Microsoft Cortana) prowadzi do tworzenia otwartych
ekosystemów sztucznej inteligencji (Open AI Ecosystems), w których ludzie
obcują z botami zdolnymi rozpoznawać kontekst wskazówek zawartych
w wypowiedzi człowieka.

Genetyka optyczna
(optogenetics)

Osiągane jest udoskonalenie badania pracy mózgu dzięki zastąpieniu monitorowania oddziaływania impulsów elektrycznych badaniem aktywności
tego organu za pomocą światła; za pomocą molekuły możliwe jest nieinwazyjne wyciszanie neutronów w mózgu. Technologia jest już wykorzystywana
przy leczeniu chorób neurologicznych.

Technologie immersyjne (immersive technologies)

Technologie zanurzania się człowieka w obraz wirtualny (virtual reality – VR),
w tym w obraz łączący odwzorowanie rzeczywistości i obrazy wirtualne, czyli
obraz rozszerzony (augmented reality – AR), pozwalają na realizowanie działań
w sferze technologicznej oraz w sferze wrażeń kulturalnych. W działalności
przemysłowej pozwalają m.in. na przekazywanie instrukcji działania pracownikom przy zastosowaniu rozszerzonego obrazu. W mediach społecznościowych te technologie służą podwyższaniu zaangażowania konsumentów
w proces wymiany danych, co umożliwia operatorom platform wirtualnych
szerszy dostęp do danych, w tym tzw. danych wrażliwych.

Inżynieria metaboliczna (metabolic engineering)

Inżynieria metaboliczna jest dziedziną nauki stosowanej skupiającej się na
opracowaniu nowych fabryk komórkowych lub doskonaleniu istniejących. Inżynieria metaboliczna polega na optymalizacji procesów genetycznych i regulacyjnych w obrębie komórki, co ma na celu zintensyfikowanie produkowania
przez nią określonych substancji. Inżynieria metaboliczna pozwala biotechnologom modyfikować naturalne enzymy i szlaki metaboliczne zachodzące w organizmach żywych, co może być wykorzystywane w przemyśle do wytwarzania nowych produktów i do zwiększania efektywności ekonomicznej produkcji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Top 10 Emerging Technologies in 2016, World Economic Forum, Geneva 2016, s. 13 oraz K. Panetta, Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018,
www.gartner.com (odczyt 10.04.2018).
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Przykłady zastosowania technologii wymienionych w tabeli 1 oraz technologii
im współtowarzyszących są liczne. W dwóch obszarach, które stanowią wyspecjalizowane sektory gospodarki, tj. w sektorze usług finansowych (tzw. FinTech) oraz
w przemyśle kreatywnym, zakres zastosowania determinuje dostępność urządzeń
mobilnych w społeczeństwach. W 2017 roku liczbę użytkowników tych urządzeń na
świecie szacowano na blisko 2 mld osób.
Za okres przygotowywania czwartej rewolucji przemysłowej można uznać całą
drugą połowę XX wieku. Podczas seminarium w Dartmouth College w 1956 roku11
zostało zdefiniowane pojęcie artificial intelligence (AI), które w kolejnych dekadach
było pogłębiane i uściślane, a także znalazło swoje tłumaczenie na inne języki, w tym
jako „sztuczna inteligencja” (SI) w języku polskim. Już w połowie minionego wieku wydawało się, że maszyna – w domyśle: komputer – nabędzie zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów w sposób podobny, jak czyni to człowiek.
Miało to nastąpić w „najbliższej przyszłości”. Historia pokazuje, że komputer i robot
w minionych dekadach zasadniczo zmieniły świat, ale „eksplozji inteligencji i utworzenia super inteligentnych maszyn”12 nie udało się wykreować i wdrożyć do końca
XX wieku. W pierwszych latach obecnego wieku człowiek opanował natomiast metody pozwalające na sprawne i efektywne funkcjonowanie zespołów (teamwork), w których kreatywną rolę odgrywają jednocześnie ludzie i maszyny13. Doświadczenie zdobywane w związku z upowszechnianiem robotów w przemyśle wskazuje, że w 2018
roku dostrzeżono granice nasycania fabryk systemami wykorzystującymi technologie cyfrowe i na nowo zdefiniowano obszary, w których człowiek jako pracownik jest
sprawniejszy i efektywniejszy ekonomicznie niż już wdrożone i eksploatowane urządzenia wraz z oprogramowaniem nimi sterującym14.

Czym jest lub będzie sztuczna inteligencja?
Wraz z rozwojem rozwiązań określanych jako bazowa lub twarda sztuczna inteligencja (ang. General-AI) na świecie obok człowieka miałyby występować boty, czyli
ukryte za urządzeniami znajdującymi się w otoczeniu człowieka systemy, które osiągną
sprawność rozwiązywania zadań intelektualnych porównywalną ze sprawnością opanowaną do tej pory jedynie przez homo sapiens15. Współcześnie spotykane są zasadniczo
od siebie odmienne poglądy ekspertów, czy ten etap w ogóle może zostać osiągnięty16.
 . Lungarella, F. Iida, J.C. Bongard, R. Pfeifer, AI in the 21st Century – With Historical Reflections, w: 50
M
Years of Artificial Intelligence, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2007, s. 1.
12
N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Helion, Gliwice 2016, s. 19.
13
K. Stratmann, Henning Kagermann im Interview: Der Mensch muss die letzte Kontrolle haben, „Handelsblatt” 5.01.2017, www.handelsblatt.com (odczyt 5.01.2017).
14
B. Weddeling, Automatisierung. Tesla-Chef Musk räumt Versäumnisse bei Model 3-Produktion ein, „Handelsblatt” 14.04.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 14.04.2018).
15
Artificial Intelligence – Automotive’s New Value-Creating Engine, McKinsey Center for Future Mobility,
Düsseldorf 2018, s. 13.
16
R. Scheu, Wir erschaffen eine künstliche Superintelligenz, die selber lernt, „Neue Zürcher Zeitung”
21.03.2018, www.nzz.ch (odczyt 21.03.2018).
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Z jednej strony w debacie wskazuje się, boty zagrożą człowiekowi i cywilizacji, którą
stworzył17. Z drugiej strony wskazuje się, że człowiek może być genialny, czyli w indywidualny sposób zdolny do uzyskiwania wybitnych osiągnięć intelektualnych, natomiast
bot będzie ograniczony w swoich możliwościach. Bot, „uczący się” przez poznawanie
jedynie tego, co już było, będzie uzyskiwał szczególną formę mądrości (ang. wisdom).
Będzie ta mądrość niewystarczająca do kierowania innymi „podmiotami” w otoczeniu,
czyli ani ludźmi, ani innymi botami, a nawet niewystarczająca do kierowania samym
sobą, gdyż przy jej wykorzystaniu nie będzie możliwe wykreowanie przez bota projekcji procesu zmian w przyszłości. Dodatkowo bot nadal nie będzie dysponować zdolnością do budowania emocji18.
Jak długo spór o cechy bota nie zostanie rozstrzygnięty, bezpodstawne jest formułowanie prognoz, w których byłby wskazany horyzont czasu skonstruowania botów
dysponujących twardą sztuczną inteligencją dorównującą lub nawet przewyższającą
inteligencję człowieka. Byłby to bot, który mógłby się wymknąć spod kontroli człowieka.19.
Zastosowanie wąskiej sztucznej inteligencji przestaje natomiast być zagadnieniem
teoretycznym i wkracza w fazę komercyjnej eksploatacji w różnych branżach gospodarki. Wskazywane są następujące obszary jej zastosowania20:
 optymalizacji przebiegu projektów i procesów operacyjnych w przemyśle i budownictwie, które mogą zostać przeanalizowane ex ante w wielomilionowych
wariantach realizacji;
 rozpoznawania dynamicznego zachowania się obiektów, w tym osób, na podstawie analizy obrazów video; obok realizacji zadania wychwytywania aktów
kryminalnych, może być realizowane zadanie wychwytywania ruchów człowieka, które stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia w procesie wytwórczym,
na placu budowy lub w systemach transportowych;
 analizowania danych pozyskiwanych z urządzeń w ruchu (w czasie eksploatacji) do monitorowania ich pracy i wychwytywania w czasie rzeczywistym
sytuacji, w których pożądana jest interwencja, np. serwisu urządzenia w celu
zapobieżenia awarii w jego pracy.
Bardzo pożytecznym obszarem zastosowania sztucznej inteligencji staje się tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi, zarówno zapisanych w formie pisemnej, jak i głosowej, a także mowy ludzkiej. Do tej pory osiągnięcia w przygotowaniu
i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań są dość ograniczone. Jak trudno opanować ten
17

 . Jahn, B. Weddeling, Künstliche Intelligenz ist gefährlicher als Atomwaffen, „Handelsblatt” 11.03.2018,
T
www.handelsblatt.com (odczyt 11.03.2018).

18

 . Scheu, Der Professor zu seinem Studenten: „So denkt das Kind – aber nicht der reife Mensch”, „Neue ZürR
cher Zeitung” 21.03.2018, www.nzz.ch (odczyt 21.03.2018).

19

 ątpliwości tego typu przedstawiają rożni specjaliści zatrudnieni w Sillicon Valley, zob. A. Palka,
W
Alles, was Sie in Sci-Fi-Filmen sehen, wird auch passieren, „Handelsblatt” 18.04.2018, www.handelsblatt.
com (odczyt 18.04.2018).

20

J .L. Bianco, S. Fuchs, M. Parsons, M.R. Ribeirinho, Artificial intelligence: Construction technology’s next
frontier, McKinsey & Company, Philadelphia 2018, s. 2–3.
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proces przy zastosowaniu algorytmów, przedstawia przykład tłumaczenia w tabeli 2.
Cechą charakterystyczną pracy człowieka, który w tym przypadku wykonał zadanie
tłumacza, jest skoncentrowanie się na sensie całego wyrażenia, a nie na znaczeniu
poszczególnych słów lub fragmentów wyrażenia.
Tab. 2. Tłumaczenie tekstu (nazwy dania z warszawskiego baru): sycąca zupa z soczewicy
z curry z języka polskiego na język angielski przez człowieka i przez bota
Tłumaczenie

Uwagi do procesu tłumaczenia

Człowieka:

„Curry” to w polszczyźnie wyraz obcy, którego forma mianownikowa
sycąca zupa z soczewicy pełni składniowo funkcję wszystkich przypadków zależnych. Bywa, że
z curry – red lentils curry jest użyty w wyrażeniu przyimkowym „z curry” w dopełniaczu: (z) kogo?,
(z) czego? lub w narzędniku (z) kim?, (z) czym?. Istotna trudność polega na
belly-filling soup
tym, że prawidłowo użyty oznacza sposób przyrządzania potraw w kuchni
indyjskiej. Tłumacz, korzystając z human intelligence, odczytał właściwie
sens tekstu w języku polskim jako sycąca zupa curry z czerwonej soczewicy
i tę wersję poddał tłumaczeniu na język angielski.
Google:
sycąca zupa z soczewicy
z curry – a satiating red
lentil soup with curry

Translator nie wykorzystał wiedzy zawartej w Wikipedii, że curry to
sposób przyrządzania potraw w kuchni indyjskiej, czyli potencjał sztucznej
inteligencji został wykorzystany w sposób ograniczony; zdecydował, że
wyraz „curry” w tekście polskim został użyty w narzędniku: (z) kim?, (z)
czym? – „z curry”, czyli „z mieszanką przypraw”.

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu tłumaczenia M. Huczko oraz https://translate.google.pl/?hl=pl#pl/en/Syc%C4%85ca%20zupa%20z%20czerwonej%20soczewicy%20
z%20curry (odczyt 20.05.2018).

Powyższy przykład uwidacznia, że zastosowanie translatora funkcjonującego jako
usługa w świecie wirtualnym stanowi znaczący krok w kierunku wyręczenia człowieka z kłopotów, które występują między osobami posługującymi się różnymi językami. Jednak do osiągnięcia wytyczonego celu jest bardzo daleko, gdyż nieprecyzyjnie wykonane tłumaczenie przez bota może być źródłem nieakceptowalnych zdarzeń.
Jeśli np. boty – asystenci kierowcy – mają za pomocą komunikatów głosowych przekazywać instrukcje człowiekowi, to albo muszą zostać zaprogramowane w każdym
z języków użytkowanych przez kierowców, albo korzystać z niezawodnego translatora. W tym drugim przypadku nie mogą przekazywać błędnego lub niezrozumiałego komunikatu, bowiem na poszukiwanie właściwej lub zrozumiałej wersji kierowca
może nie mieć czasu podczas prowadzenia pojazdu.
W ocenie ekspertów potencjał botów, które wykorzystują wąską sztuczną inteligencję, przynosi w gospodarce przede wszystkim pożytek w rozwiązywaniu zadań
ilościowych, a nie przeprowadzaniu analiz wielokryterialnych, w których trakcie trzeba się odwoływać do danych pochodzących „z różnych obszarów” rejestrowania danych i ich przetwarzania. Podkreśla się, że w początkowej fazie rozwoju technologii
informatycznych w minionym wieku, ze względu na ograniczony zasób tych urządzeń, skomplikowane operacje na danych były realizowane jedynie w administracji
publicznej oraz w dużych organizacjach gospodarczych. Skokowy wzrost zdolności
operacyjnych oraz rozszerzenie baz danych współcześnie umożliwia powszechny
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dostęp do aplikacji, które mogą być wykorzystywane do programowania procesów
analizy ilościowej zachowania uczestników rynku. Przy opanowaniu odpowiedniego zasobu danych pozyskanych od klientów możliwe staje się wdrażanie analiz predyktywnych i uzyskiwanie wymiernych korzyści ekonomicznych. Przykład stanowi
procedura zastosowana przez Amazon.com, która przewiduje wysyłanie towarów
bez otrzymania zlecenia od stałych klientów o dobrze rozpoznanym profilu21. Prawdopodobieństwo, że klient faktycznie będzie potrzebował dostarczonego towaru jest
tak wysokie, iż zastosowanie tej procedury jest opłacalne. Koszt ponoszony przez
Amazona w przypadku, w którym klient odrzuci otrzymany towar, jest relatywnie
niski, a korzyści z tego, że klient zaakceptuje otrzymany towar – relatywnie duże. Dla
Amazona korzyściami są:
 uzyskanie obrotu (wartość sprzedaży),
 uzyskanie marży,
 umocnienie swojej pozycji na rynku, jeśli klient dostrzega i docenia starania
operatora wirtualnej platformy, który zabiega o jego komfort, zwalniając go
z fatygi związanej z podejmowaniem decyzji dotyczącej przedmiotu, ilości,
terminu oraz sposobu dostawy.
Im bardziej człowiek jest poddawany procedurom, które są wspierane rozwiązaniami wąskiej sztucznej inteligencji, tym bardziej wzrasta ryzyko, że będzie rezygnować z wysiłku intelektualnego. Projekcja zmian kulturowych uwzględnia nasilanie
się dylematu, czy człowiek powinien rozważać „jak będziemy żyć”, czy też skoncentrować się na pytaniu „jak chcemy żyć”22. W poszukiwaniu odpowiedzi na to drugie
pytanie trzeba powrócić do rozważań zawartych w pierwszej części opracowania.

Technologia cyfrowa nowej generacji – blockchain
Łańcuch bloków (blockchain) to zbiór danych stworzony z wykorzystaniem cyfrowej technologii rozproszonego rejestru (disrtibuted ledger technology – DLT). Najczęściej
jest wykorzystywany przez partnerów do rejestracji i wymiany danych bez podmiotu
pośredniczącego (peer-to-peer), służy m.in. do tworzenia walut wirtualnych (electronic
cash), tzw. kryptowalut, a także inteligentnych kontraktów (smart contract). Na przełomie 2017 i 2018 roku rynkowy kurs bitcoina, najpopularniejszej z krypowalut, szybko
wzrastał z poziomu poniżej 5 tys. USD do rekordowego poziomu 19 891 USD na giełdzie Bitfinex 18 grudnia 2017 roku23. Następnie kurs uległ obniżce i pozostał niestabilny na poziomie poniżej 10 tys. USD. Przebieg kursu bitcoina w okresie od czerwca
2017 roku do maja 2018 roku przedstawiony jest na rys. 3.

21
22

23

 . Agrawal, The economics of artificial intelligence, McKinsey Publishing, New York 2018, s. 4.
A
J.D. Precht, Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft, Goldmann Verlag, München 2018.
 itcoin otarł się o 20 000 dolarów. CME startuje z kontraktami, www.bankier.pl/wiadomosc 18.12.2017
B
(odczyt 20.05.2018).
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Rys. 3. Kurs bitcoina w okresie od czerwca 2017 do maja 2018 roku
Źródło: www.tradingview.com (odczyt 20.05.2018).

Zainteresowanie medialne kryptowalutami wynikające z dużej akumulacji kapitału u osób, które przed kilku laty przeznaczyły na ich zakup drobne pieniądze (np.
w czerwcu kurs BTC/USD wynosił 0,10), można traktować jako spektakularny impuls,
który wzbudził masowe zainteresowanie nową technologią. Tym samym wzbudził
nadzieje, że współcześnie jesteśmy w przededniu dokonania zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki, którą będzie można porównać do upowszechnienia
w internecie serwisu World Wide Webs. Oczywiście nie można jeszcze wykluczyć scenariusza odrzucenia tej nowej technologii w najbliższych latach. Choć tempo rozwoju i upowszechniania nowych technologii cyfrowych jest coraz większe, to w opinii
doświadczonych ekspertów o ewentualnym sukcesie blockchain będzie można mówić
dopiero po 2030 roku24. Jednym z największych wyzwań dla inżynierów jest obecnie bardzo ograniczona prędkość operacji, które można skutecznie przeprowadzać
w rozproszonych rejestrach. Na początku 2018 roku udawało się wykonywać zaledwie 25 operacji na sekundę, gdy w przypadku upowszechnienia tej technologii konieczne będzie osiągnięcie milionów operacji w tym samym czasie25.
Główną cechą blockchain jest całkowite przeciwieństwo idei tworzenia zapisów
danych w stosunku do reguły wykorzystanej w internecie, w którym współcześnie
fundament stanowi centralizacja danych w systemach utworzonych i zarządzanych
przez największych operatorów wirtualnych platform. W tabeli 3 przedstawiono pięć
pionierskich zastosowań technologii blockchain. Dzięki zapoznaniu się z tymi przykładami łatwiej jest sobie wyobrazić, w jakich obszarach i w jaki sposób może dojść do
jej popularyzacji.

24

 . Dörner, F. Holtermann, K. Knitterscheidt, K. Slodczyk, F. Wiebe, Blockchain – eine Technologie veränA
dert die Welt, „Handelsblatt” 18.05.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 18.05.2018).

25

J oseph Lubin im Interview: Wie Ethereum-Mitgründer den Energieverbrauch senken will, „Handelsblatt”
19.05.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 19.05.2018).
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Tab. 3. Wybrane przykłady zastosowania technologii blockchain
Obszar zastosowania

Przykładowe działanie

Komentarz

Obsługa finansowa
międzynarodowego
obrotu towarowego

W przypadku uczestniczenia w łańcuchu dostaw wielu uczestników,
którzy występują w roli pośredników między producentem w kraju
eksportera a ostatecznym odbiorcą
towaru w kraju importera, zlecanie
płatności może być spowalniane
przez różnych aktorów. Dzięki multilateralnemu porozumieniu realizacja płatności może następować
automatycznie po zarejestrowaniu
danych o wykonaniu uzgodnionych
czynności przez każdego z uczestników łańcucha.

Blockchain obejmuje zapis danych,
które wprowadził w sposób zdecentralizowany jeden z uczestników, a następnie kolejny uczestnik
łańcucha dostaw wprowadził kontrasygnatę tego zapisu. Inni aktorzy
nie mogą ani deformować ani kwestionować tego zapisu. Uzgodniony warunek realizacji płatności jest
więc potwierdzony i bezzwłocznie –
w procedurze automatycznej – dochodzi do realizacji płatności. Dzięki
blockchain płatność może zostać
zrealizowana bez zaangażowania
banku, którego obecność w łańcuchu dostaw zostaje wyeliminowana.

Zarządzanie fizycznym
przepływem towarów
(w łańcuchach dostaw)

Uczestnicy łańcucha dostaw, którzy
są zaangażowani w fizyczną obsługę
towarów, mogą uzgodnić zastosowanie systemu potwierdzenia statusu towaru w drodze (np. stosując
kody QR i ich odczyt w wyznaczonych punktach krytycznych znajdujących się na drodze przemieszczania towaru).

Rejestracja statusu w blockchain odbywa się dzięki rejestracji danych
„bezpośrednio” z urządzenia (np.
czytnika kodu QR), co powoduje, że
nikt nie może kwestionować zapisanej danej o statusie. Decentralizacja
zapisów powoduje, że nie powstaje
centralna baza danych, która mogłaby być wykorzystywana do nadużywania wiedzy o stanie statusów.

Gospodarowanie
energią elektryczną
w modelu „obywatelskiego prądu”

Na terenie zurbanizowanym sąsiedzi mogą utworzyć kooperatyw,
którego celem jest wzajemne użyczanie sobie energii elektrycznej
wytwarzanej z lokalnych odnawialnych źródeł (OZE). Wielkości produkowanej i przekazywanej wzajemnie
energii może być rejestrowana na
urządzeniach smart metering i na tej
podstawie mogą być realizowane
rozliczenia między uczestnikami kooperatywu.

Blockchain może być wykorzystywany, jeśli jest spełniony warunek,
że uczestnicy kooperatywu utworzą
własną sieć kablową służącą przesyłowi energii elektrycznej. Jeśli wykorzystują oni sieć lokalnych dystrybutorów energii elektrycznej, to – jak
wskazuje praktyka w wielu krajach
– napotykają blokadę ze strony tych
dystrybutorów broniących swej pozycji monopolisty na rynku.
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Obszar zastosowania

Przykładowe działanie

Komentarz

Obsługa finansowa
obrotu produktami
rolnymi

Rozproszeni rolnicy, którzy dostarczają zakontraktowane produkty,
mogą tworzyć kooperatywy zdolne
do osiągnięcia partnerskich warunków handlowych z odbiorcami
korzystającymi z pozycji lokalnego
monopsonu. Rejestrowanie dostawy każdej z partii produktów może
zostać wykorzystane do wyzwolenia automatycznej transzy płatności
środków od przedsiębiorstwa handlu hurtowego.

Blockchain może służyć do rejestrowania danych zarówno identyfikujących produkty (ich cechy, ilość),
jak i poszczególnych producentów.
Przedsiębiorstwo handlu hurtowego może zautomatyzować proces akceptacji i rozliczenia odbioru
produktów dzięki wykorzystaniu
sensorów i innych rejestratorów dokonujących pomiaru ilości i jakości
produktów. Uczestnicy kooperatywu nie muszą w ogóle się angażować w proces administracyjnej obsługi operacji handlowych.

Obsługa dystrybucji
środków pomocowych
wśród mieszkańców
obozów dla uchodźców

Organizacje pomocowe preferują
wsparcie „kwotowe”, a nie rzeczowe dla osób, które w pełni są zdane
na wsparcie. Dzięki zastosowaniu
skanerów źrenicy zarejestrowani
mieszkańcy obozów mogą być rozpoznawani przy opuszczaniu magazynu z towarami, które samodzielnie
wybrali do indywidualnej konsumpcji, korzystając z pomocy w ramach
przyznanego limitu środków.

Blockchain pozwala na automatyczne przypisanie wartości pobranych
towarów do poszczególnych osób
i kontrolę pozostałych środków
w ramach limitu pomocy. Wyeliminowanie z procesu rozliczeń komercyjnych organizacji finansowych
(np. operatorów kart debetowych)
pozwala na istotne zredukowanie
kosztów administracyjnych związanych z obsługą programów pomocowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Henderson, M. Rogers, E. Knoll, Whar every utility CEO should know about blockchain, McKinsey&Company, Chicago-San Francisco 2018, s. 4,
A. Dörner, F. Holtermann, A. Gauto, K. Slodczyk, 5 Bereiche, die von der Blockchain umgekrempelt
werden, „Handelsblatt” 17.05.2018, www.handelsblatt. com (odczyt 17.05.2018), A. Weidlich, So
funktioniert Bürgerstrom nicht, „Die Zeit” 14.01.2018, www.zeit.de (odczyt 14.01.2018).

Analiza opisanych przypadków prowadzi do konstatacji, że inicjatorzy wdrożenia
blockchain dążą do wyeliminowania asymetrii ich (słabej) pozycji w stosunku do (dominującej) pozycji dużych podmiotów dysponujących scentralizowanymi bazami danych. Jest to reakcja, która ma służyć redukowaniu lub całkowitemu wyeliminowaniu
nadmiernych korzyści uzyskiwanych w oportunistycznej gospodarce przez operatorów wirtualnych platform. Pomysłodawcy nowych rozwiązań wskazują przy tym, że
idea rozproszonego rejestru powinna być traktowana nie tylko jako rozwiązanie technologiczne, lecz także fundament wykorzystywany przy budowaniu nowych modeli
biznesowych oraz wskazówka, w jaki sposób należy korygować regulacje ustanawiane przez władze publiczne26.

26

 lockchain and Beyond: Encoding 21st Century Transport, OECD/International Transport Forum, Paris
B
2018, s. 55.
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Model biznesowy „za darmo”
Chris Anderson wskazuje, że w XX wieku „za darmo” (for free) oznaczało potężny
chwyt reklamowy, natomiast obecnie to zupełnie nowy model ekonomiczny, a zasady
rządzące funkcjonowaniem przedsiębiorstw w internecie wykorzystują jeden z czterech modeli biznesowych, które zestawiono w tabeli 427.
Tab. 4. Cechy podstawowe modeli biznesowych „za darmo” według Andersona

Model

Co jest za darmo?

Bezpośrednie subsydiowanie
krzyżowe (ang. direct crosssubsidies)
Producent
2

1

$

Za darmo dla
kogo?

Kto prowadzi biznes?

Jakikolwiek
produkt (dobro
rzeczowe lub
usługa), który
zachęci konsumenta do zapłacenia za
inny produkt

Dla każdego,
kto zdecyduje
się zapłacić,
prędzej czy
później

Producent lub pośrednik,
który uzyskuje wyższy
dochód ze sprzedaży innych
produktów niż wynoszą koszty udostępniania produktu
oferowanego bez opłaty

Treść, usługi, oprogramowanie i inne

Dla wszystkich

Wobec konsumenta
występują obok siebie producent/operator usługi oraz
pośrednik, którzy łącznie
uzyskują od konsumenta
z różnych tytułów większy
dochód niż wynoszą koszty
udostępniania produktu
oferowanego bez opłaty

Cokolwiek, co
można skojarzyć
z płatną wersją
premium

Dla wszystkich Producent wśród swoich
użytkowników klientów ma dwie grupy,
z których członkowie
pierwszej korzystają
z produktu za darmo,
a członkowie drugiej wnoszą
opłaty za dodatkowe
produkty i generują dochody wyższe niż wynoszą
koszty udostępniania
produktu oferowanego bez
opłaty

Konsument

Transakcje trójstronne
(ang. three-party markets)

Producent
2

$

$

Reklamodawca

3

1
Konsument

Model freemium
(ang. freemium)

Producent
2

$

Konsument

27

1
Konsument

J . Pieriegud, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy, w: J. Gajewski,
W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Publikacja
Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016, s. 20.
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Model

Co jest za darmo?

Rynki niemonetarne
(ang. non-monetary markets)

Cokolwiek
Dla każdego
ludzie zdecydują
się oddać, nie
oczekując w zamian
żadnej zapłaty

Producent
1

2

Za darmo dla
kogo?

Kto prowadzi biznes?
Systemy wymiany różnych
dóbr i serwisów na zasadzie
wzajemności, jednak bez
określania relacji między
wartością wymienianych
dóbr i serwisów

Konsument

Oznaczenia: 1, 2, 3 – Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, $ – opłata za produkt
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ch. Anderson, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Znak, Kraków 2011, s. 33–39.

W pierwszej połowie 2018 roku przetoczyła się w USA i Europie dyskusja publiczna, której podstawowy wątek dotyczy społecznej szkodliwości modelu transakcji
trójstronnych. Okazało się, że Facebook występuje w roli producenta, który działając
w świecie wirtualnym jako medium społecznościowe, udostępnia różnorodne usługi „za darmo” swoim użytkownikom, pozyskując od nich dane. Ten proces odbywa
w wielu przypadkach bez świadomości tych użytkowników, a w skrajnych przypadkach wręcz wbrew ich woli. Płatnikami w tym modelu są liczne podmioty, które realizują swoje cele komercyjne dzięki wykorzystaniu danych udostępnionych przez
Facebook. Wśród tych podmiotów są nie tylko agencje reklamowe, które wspierają
producentów i przedsiębiorstwa handlowe zainteresowane pozyskaniem zleceń od
klientów, lecz także agencje działające na zlecenie poszczególnych jednostek oraz organizacji społecznych uczestniczących w życiu publicznym.
W centrum analizy funkcjonowania modelu „za darmo” w świecie wirtualnym
powinien się znaleźć aspekt konsekwencji identyfikacji konkretnej osoby, a nie kwestia dostępności do danych charakteryzujących określoną zbiorowość konsumentów
przyporządkowaną do poszczególnych grup docelowych (target group) w procesie
segmentacji rynku. W maju 2018 roku w Wielkiej Brytanii wydano decyzję administracyjną, która nakazuje zarządcy Cambridge Analitica ujawnienie wszystkich danych, które zgromadzono o Dawidzie Corollu, profesorze jednego z uniwersytetów
w USA. Celem wszczętej procedury wyjaśniającej jest ustalenie, w jaki sposób Facebookowi oraz innym mediom społecznościowym udaje się zgromadzić i usystematyzować zbiór danych o konkretnej osobie28.
Reakcją społeczną na wyciek danych wrażliwych z Facebooka była akcja „delete
Facebook”, czyli skasuj swoje konto w tym medium społecznościowym. Znamienne,

28

 ambridge Analitica soll Daten herausgeben, „Handelsblatt” 6.05.2018, www.handelsblatt.com (odczyt
C
6.05.2018).

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

63

że w tej akcji uczestniczył Steve Wozniak, współzałożyciel Apple29. Zaprotestował
publicznie przeciwko stosowaniu praktyk, których nie zainicjował, ale należy zakładać, że będąc aktywnym w środowisku Silicon Valley powinien wiedzieć, że takie
działanie jest operacyjnie możliwe, a komercyjnie bardzo intratne. Można domniemywać, że Mark Zuckerberg, CEO Facebooka, stawiając się na przesłuchanie w amerykańskim Kongresie nie miał na celu osiągnięcia porozumienia z politykami. Jako
biznesmen zabiegał o akceptację swoich działań ze strony 2,2 mld użytkowników
usług oferowanych przez Facebooka na wielu kontynentach i ustabilizowanie z nimi
relacji w biznesie, z którego korzystają przecież „za darmo”. Faktycznym celem było
odsunięcie zagrożenia, że Facebook będzie pozyskiwać mniej danych o konsumentach i wyborcach, a tym samym straci co najmniej część zleceń od swoich klientów.
Chodziło o ochronę interesów akcjonariuszy Facebooka, którym zależy wyłącznie na
kwocie kapitalizacji akcji na giełdzie30.
Jednostka, która posiada zdolność do analizowania procesów społeczno-gospodarczych i ją wykorzystuje, mogła przed laty przewidzieć, że aktywnie uczestnicząc
w mediach społecznościowych, w jakiś sposób będzie musiała wywiązać się z obowiązku świadczenia wzajemnego na rzecz operatora stosującego model biznesowy
„za darmo”. Mogła zatem unikać pewnych praktyk, a jednym z możliwych zachowań
było powstrzymanie się od założenia konta na Facebooku. Ci, którzy tak postąpili
w przeszłości, w pierwszej połowie 2018 roku nie musieli w emocjach likwidować
konta. Osoby, które jednak zaczęły korzystać z Facebooka, a następnie zdecydowały
się na krok protestu, powinny uwzględniać okoliczność, że w świecie wirtualnym
występuje zjawisko określane jako California Hotel Effect. Jeśli dokonasz w nim rejestracji (if you make check in), to nawet gdy będziesz ten wirtualny świat chciał opuścić,
to nie zrobisz tego skutecznie (you can never leave).

Nowe formy współpracy między biznesem a władzami
publicznymi: e-resident oraz e-przedsiębiorstwo
Wdrażanie technologii cyfrowych obejmuje zarówno sektor prywatny, tj. konsumentów oraz podmioty gospodarujące, NGO’s, jak i sektor publiczny. Do krajów,
w których zakres zastosowania nowych technologii jest szczególnie zaawansowany,
należy m.in. Estonia. Jej potencjał w świecie realnym jest dość ograniczony, m.in.
w odniesieniu do liczby mieszkańców, ale władze publiczne dostrzegły brak barier
w świecie wirtualnym. W Estonii przygotowano program E-residency, który do maja
2018 roku skłonił do zarejestrowania wirtualnych przedsiębiorstw w Estonii 5 033
podmiotów ze 154 krajów na świecie31. Istotą tego programu jest pozyskanie zagranicznych inwestorów do prowadzenia działalności operacyjnej z wykorzystaniem
 . Kort, Apple-Mitgründer Wozniak löscht seinen Facebook-Account, Alibaba-Gründer Ma geht Zuckerberg
K
direkt an, „Handelsblatt” 9.04.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 9.04.2018).
30
J. Heissler, B. Weddeling, Die grosse Zuckerberg-Schow, „Handelsblatt” 11.04.2018, www.handelsblatt.
com (odczyt 11.04.2018).
31
E-Residency, https://e-resident.gov.ee/ (odczyt 22.05.2018).
29
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„wirtualnego obywatelstwa” zarejestrowanego podmiotu. Zastosowana została koncepcja a company 100 per cent on-line, której wdrożenie służy głównie obsłudze wszelkich relacji między podmiotem komercyjnym a władzą publiczną. Jedną z tych relacji
jest poddawanie się kontroli podatkowej i innym kontrolom o charakterze administracyjnym zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE.
Antycypując zmiany zasad funkcjonowania gospodarki w krajach członkowskich
UE, można przyjąć, że w najbliższych latach, a może nawet dekadach, nie uda się
zasadniczo pogłębić integracji rozwiązań regulacyjnych. Każde z państw będzie zatem nadal zabiegać o zdecentralizowaną kontrolę podmiotów zarejestrowanych na
swoim terenie. Prowadzona od 2016 roku dyskusja o rejestrowaniu pracowników delegowanych do pracy na terenie innego kraju członkowskiego potwierdza, że władza
publiczna na szczeblu unijnym musi ulegać inicjatywom zgłaszanym z poszczególnych krajów członkowskich i akceptować procesy faktycznej dezintegracji gospodarki
w Europie. W opisanej sytuacji możliwe jest upowszechnienie modelu estońskiego.
Dostępne technologie cyfrowe są dostatecznie dojrzałe i efektywne w działaniu,
aby stworzyć obowiązek dla wszystkich podmiotów, które zostały zarejestrowane
w którymkolwiek kraju członkowskim UE, do utworzenia swoich podporządkowanych wirtualnych podmiotów (e-subsidiary company). Taki obowiązek powstałby, jeśli
dany podmiot aktywny w jednym kraju członkowskim UE przeprowadzi pierwszą
operację na rynku międzynarodowym. Wówczas automatycznie powstawałyby podporządkowane podmioty w pozostałych krajach członkowskich UE. Zgodnie z istniejącymi lub wprowadzonymi w przyszłości regulacjami obowiązującymi w UE, w sposób zautomatyzowany następowałoby rozliczanie się tych wirtualnych podmiotów
z zobowiązań publicznych, zarówno pod względem dokumentacyjnym przy wyłącznym wykorzystaniu zapisów na nośnikach cyfrowych, jak i pod względem finansowym w związku z wnoszeniem podatków, opłat i innych lokalnych danin.
Przedstawiona możliwość jest już wykorzystywana, choć w ograniczonym zakresie, w Estonii. Mogłaby zostać upowszechniona w całej UE. Efektem byłoby znaczne obniżenie nakładów na obsługę relacji między przedsiębiorstwami a władzami
publicznymi. Jeśli rozważane jest ograniczenie zapotrzebowania na pracę człowieka
w związku z wdrażaniem technologii cyfrowych, to w tym przypadku wywołane
byłoby zmniejszenie zatrudnienia osób w sektorze publicznym. Świadomość takiej
perspektywy można uznać za podstawową społeczną barierę w procesie upowszechniania nowych technologii. Ani politycy, ani urzędnicy w poszczególnych krajach
członkowskich UE nie chcą aktywnie zabiegać o zredukowanie swojej roli i w konsekwencji do redukcji miejsc pracy dla samych siebie.
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Część IV. Dylematy w polskiej
strategii rozwoju
Definiowanie wyzwań
Pod pojęciem polskiego archipelagu rozwoju rozumiane są te podmioty gospodarcze i inne podmioty aktywne poza gospodarką, które kierują się chęcią kreowania
wartości określonych w części pierwszej niniejszego opracowania. Osoby i zbudowane
przez nie zespoły, które mają wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów, rozumieją,
że we współczesnym świecie uwzględnić trzeba warunki długookresowego rozwoju:
 szacunek dla samego siebie i osób w otoczeniu, w tym w zespole współpracowników, co stanowi fundament budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu;
 determinację w dążeniu do wytyczonego celu, którym dla podmiotów gospodarujących, jest – i pozostanie w przyszłości – doskonalenie stabilnej zdolności
do konkurowania na rynku, znajdujące swoje potwierdzenie w uzyskiwanych
wynikach ekonomicznych, zarówno w postaci wyniku netto, jak i wartości przedsiębiorstwa;
 zrozumienie, że w gospodarce relacje między uczestnikami rynku krajowego
i międzynarodowego są i będą nadal deformowane przez władze publiczne,
które w wielu przypadkach realizują oportunistyczne cele polityczne (bez
względu na składane deklaracje) i wykorzystują do ich osiągania narzędzia
degradujące ład gospodarczy.
Współcześnie, wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej, człowiek coraz bardziej potrzebuje zdolności do racjonalnego osądu, co jest korzystne dla niego i zbiorowości,
z którą się utożsamia. Tę zdolność będzie można kształtować, jeśli w systemie edukacyjnym znajdzie się właściwie opracowany program z przedmiotów humanistycznych, w tym z etyki i filozofii. Jeśli jednak system edukacji publicznej jest coraz bardziej
poddawany wpływom hierarchów kościoła katolickiego, promujących od ponad pół
wieku wizję katolicyzmu ludowego1, to tym mniej w tym systemie pozostaje miejsca
dla edukacji obejmującej kształtowanie racjonalnych postaw obywatelskich: gotowości
do dialogu, partnerskiego traktowania osób wokół siebie, zaangażowania w działalność na rzecz zbiorowości w bezpośrednim otoczeniu oraz w całym społeczeństwie
mieszkającym na stałe lub czasowo na terenie jednego kraju, uznania dla osiągnięć
innych osób i mobilizowania się do wysiłku, aby samemu dorównać innym. Pozostaje
otwartą kwestią, na ile w najbliższych latach jest możliwa zasadnicza korekta wizji
1

 . Szostkiewicz, Kościół ludowy abp. Michalika. Lud Boży pomoże, www.polityka.pl, 18.12.2011 (odczyt
A
23.05.2018).

66

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

społecznych, które są głoszone w kościele katolickim. Na ewolucję stanowiska kościoła
w Polsce, który współcześnie przeżywa kryzys tożsamości i atrakcyjności w społeczeństwie, podobnie jak przeżywał kościół ten kryzys w Europie Zachodniej kilka dekad temu, może wpłynąć zmiana generacji hierarchów i wzrost zaangażowania z ich
strony w proces dialogu społecznego, szczególnie z młodym pokoleniem. A właśnie
w drugiej dekadzie XXI wieku w okres samodzielnego życia osobistego i zawodowego
wchodzi pokolenie millenialsów, którzy – jak głosi opinia dostępna w światowych mediach oraz co potwierdza obserwacja zmian społecznych w kraju – koncentrują się na
kwestii równowagi między życiem prywatnym a pracą (work-life balance). Są to osoby,
które mocno koncentrują się na sobie, choć w samoocenie nie wskazują na egoizm jako
cechę o istotnym znaczeniu2. Pożądane byłoby w systemie edukacji i kształcenia akademickiego rozszerzenie programu służącego kształtowaniu umiejętności działania
w zespołach. Bowiem gospodarkę cyfrową charakteryzuje przede wszystkim „usieciowienie”, czyli nieustające pozostawanie w aktywnej relacji z innymi.
Dodatkowym wyzwaniem jest kształtowanie umiejętności formułowania krytycznej, ale obiektywnej, oceny zachowania osób w otoczeniu. Bez niej nie sposób wspierać
procesu wyłaniania autentycznych liderów, którzy posiadają zdolność i niezbędną automotywację, aby nie tylko sterować wyspami, lecz także w sposób wiarygodny współuczestniczyć w procesie budowania i rozwoju archipelagu. W drugiej dekadzie XXI
wieku w Polsce nasila się sformalizowany proces kreowania autorytetów, który ogranicza publiczną dyskusję o potrzebie społecznego uznania dla relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Czynnikiem dodatkowo degradującym partnerskie
relacje jest postępowanie administracji państwowej, a w szczególności prokuratury. Powtarzające się – w wielu przypadkach bezzasadne – zarzuty pod adresem osób, które
działając w sektorze prywatnym, podjęły się realizacji dużych projektów we współpracy z sektorem publicznym, niszczą zaufanie i silnie osłabiają motywację do takich
działań. W atmosferze wzajemnej nieufności nie sposób łączyć wysp w archipelag,
w obrębie którego występuje twórcza symbioza sektora prywatnego i publicznego.
Jednym z niedostatków życia społecznego w Polsce jest brak zrozumienia dla potrzeby działań inkluzyjnych. Budowanie sukcesu osobistego oraz wybranych grup
służy rozwojowi poszczególnych wysp, ale takie zachowanie nie zawsze prowadzi
do zacieśniania się więzi międzygrupowych. Brak integracji w skali kraju i szerzej
w całym obszarze kontynentalnym nie służy powstawaniu paneuropejskiego archipelagu i nadawaniu mu siły do prowadzenia konkurencji w skali globalnej. A przecież
dynamika rozwoju niektórych państw, w tym przede wszystkim USA i Chin, stanowi wyzwanie dla Starego Kontynentu, który stracił potencjał, aby nadal występować
w roli lidera gospodarki światowej, i powinien z coraz większą determinacją chociaż
bronić pozycji osiągniętej w przeszłości.
W erze gospodarki cyfrowej można się spodziewać głębokich zmian strukturalnych,
ale nie ma powodu, aby mogło dojść do zmiany fundamentalnych zasad funkcjonowania
istniejącego systemu społeczno-gospodarczego. Gdy na rynku rządzi pieniądz, a rola ro2

 . Schäfer, Wie Millennials wohnen wollen, „Neue Zürcher Zeitung” 2.11.2017, www.nzz.ch (odczyt
M
2.11.2017).
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botów i botów w funkcjonowaniu systemu ulega wzmocnieniu, człowiek musi utrzymać
zdolność do racjonalnego wytwarzania dóbr zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, a także do zarządzania procesem dystrybucji tych dóbr. Na rynku globalnym może
zmniejszać się zapotrzebowanie na pracę człowieka w jej tradycyjnej formie. Mogą jednocześnie powstawać nowe formy aktywności jednostek i całych zbiorowości. Nie sposób
przewidzieć, jak w przyszłości będzie kształtować się proces poszukiwania równowagi
na rynku pracy. Trudno przewidzieć, czy będzie występować nadwyżka, czy niedobór
w relacji między budżetem czasu pracy niezbędnym do wykonania zadań przez człowieka w ramach działalności podmiotów gospodarujących oraz organizacji je wspierających
(w tym działalności administracji władz publicznych) a budżetem czasu ludności, który
będzie przez nią dobrowolnie przeznaczany na wypełnianie obowiązków pracownika.
Jeśli w gospodarce światowej miałaby się utrzymywać obecnie występująca tendencja, że
akumulacja wyników (zysków) skoncentrowana jest jedynie w rękach bardzo nielicznej
grupy, a większość społeczeństwa nie uczestniczy w sposób ekwiwalentny w podziale
efektów swojej pracy, to może dojść do ostrej konfrontacji na rynku pracy3.
Prostą metodą, którą mogą zastosować pracobiorcy, będzie stopniowe wycofywanie
swojego potencjału z tego rynku. W ramach nacisku społecznego na władzę publiczną
pracobiorcy z coraz większą determinacją mogą wymuszać radykalne obniżenie pensum pracy. Zapowiedź takiego ruchu stanowi zgłoszona w 2017 roku inicjatywa ustawodawcza niemieckich związków zawodowych, które zabiegają o skrócenie tygodniowego czasu pracy do 28 godzin przy zachowaniu płacy na niezmienionym poziomie4.
Jeśli ich żądanie zostanie spełnione w jednym kraju, to wówczas podobne oczekiwania
zgłoszą pracobiorcy w innych krajach europejskich. Tak jak w reakcji na inicjatywę
zachodnioniemieckich związków zawodowych z 1955 roku w latach 70. minionego
wieku zgodzono się na redukcję czasu pracy do 40 godzin tygodniowo5, tak w najbliższych latach może dojść do istotnego zredukowania pensum pracy w wymiarze rocznym6. W przypadku akceptacji postulatów pracobiorców i wprowadzenia odpowiednich norm prawnych może dojść do istotnego wzrostu kosztów osobowych, zarówno
w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wszystkie podmioty gospodarujące, a także
z innych sfer aktywności, będą musiały znaleźć skuteczny sposób na renegocjacje warunków transakcji zakupu i sprzedaży zawieranych między uczestnikami łańcucha
dostaw, w tym z organami władzy publicznej. W branżach, w których w pierwszej fa-

 g instytutu DIW w Niemczech w latach 1991–2015 średnia praca realna wzrosła o 15%, jednak grupa
W
pracowników najniżej uposażonych, tj. zarabiających do 860 EUR miesięcznie, w ogóle nie odczuła
poprawy, natomiast grupa najlepiej zarabiających uzyskała 30% wzrost płacy realnej; zob. Menschen
mit niedrigen Einkommen profitieren nicht vom Aufschwung, „Die Zeit” 24.05.2018, www.zeit.de (odczyt
24.05.2018).
4
28-Stunden-Woche. IG-Metall will kürzere Arbeitszeiten ermöglichen, www.spiegel.de (odczyt 27.06.2017).
5
P. Jasonlieb, Die DGB-Kampagne 1955 zur Einführung der 40-Stunden-Woche, https://gafprojekt.hypotheses.org (odczyt 2.03.2017).
6
Redukcja czasu pracy do 28 godzin w tygodniu może doprowadzić zarówno do zmniejszenia liczby
dni w tygodniu, w czasie których pracownik wykonuje swoje obowiązki, jak i do ekwiwalentnego
zwiększenia liczby dni wolnych od pracy w skali roku.
3
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zie rozwoju gospodarki cyfrowej wzrost wydajności pracy związany z częściowym zastępowaniem pracy człowieka aktywnością robota lub bota będzie następował wolniej
niż w innych branżach, niezbędne będzie zabieganie u partnerów o akceptację wzrostu
cen. Jeśli rynek nie zaakceptuje zmiany cen, to część przedsiębiorstw może mieć kłopoty z pokryciem wyższych kosztów osobowych. Wraz z pojawieniem się strat mogą
zostać wyeliminowane z rynku. W ramach scenariusza zmniejszenia pensum pracy
należy przewidywać przesunięcia zasobów czynnika ludzkiego między branżami.
Można się spodziewać, że w branżach, w których nie wystąpi istotny wzrost wydajności pracy człowieka, znajdą zatrudnienie dodatkowi pracownicy. Tylko w ten
sposób będzie możliwe utrzymanie łącznej wielkości nakładów pracy ludzkiej w poszczególnych przedsiębiorstwach. Natomiast w branżach, w których roboty i boty
będą wypierać człowieka, zatrudnienie nie musi się szybko zmniejszać, gdyż ta sama
liczba pracowników będzie świadczyć pracę w zredukowanej liczbie godzin.
Po stronie społecznej skrócenie czasu pracy w dobie spowoduje, że w jej trakcie
(przypadającej w dzień roboczy) każdy pracownik będzie mieć dodatkowy czas wolny. To jest potencjalny czas, który każdy według własnego wyboru będzie mógł zagospodarowywać. Możliwe, że niektórzy będą jeszcze więcej korzystać z udostępnianych „za darmo” usług wirtualnych, natomiast inni będą przeznaczać ten czas na
inne czynności, w tym w zaangażowanie się w społecznie pożyteczne działania środowiskowe. Ze strony tej drugiej grupy można spodziewać się wkładu w realizację
idei budowy archipelagów rozwoju. Za przykład działania o takim charakterze można uznać zaangażowanie w funkcjonowanie ruchów miejskich, które szukają i tworzą
nowe formy współżycia społecznego7.
Brak spójnej i prorozwojowej polityki społeczno-gospodarczej oraz jej realizacji wynika z oportunistycznego nastawienia środowiska sprawującego władzę, które koncentruje się na realizacji polityki partyjnej nakierowanej na utrzymanie władzy. Członkowie
takiej władzy nie realizują polityki publicznej, której elementem jest permanentne doskonalenie treści i form programu realizowanego przez władzę publiczną. Im bardziej
w odbiorze społecznym narasta przekonanie, że władzy publicznej nie można ufać, tym
bardziej może obniżać się zdolność tego społeczeństwa do zaangażowanej postawy.
W Polsce współcześnie występuje faza osłabiania się zaufania społecznego do władzy
publicznej. Rozwój gospodarczy trwa dzięki ciężkiej i efektywnej pracy znacznej części
społeczeństwa rozwijającego swoje wyspy, ale narasta poziom społecznej frustracji w sytuacji, w której coraz trudniej jest utrzymywać pożądane relacje w ramach archipelagu.

Emigranci i imigranci oraz ich kapitał w archipelagu
Cechą współczesnej gospodarki światowej jest jej relatywnie duża otwartość.
W dyskusji, która dotyczy oceny korzyści i niedogodności związanych z procesem
globalizacji, wskazuje się na przewagę pozytywnych efektów. W polskiej gospodar7

 . Mazur, Społeczne uwarunkowania rozwoju miast i metropolii w dobie cyfryzacji, w: J. Gajewski, W.
B
Paprocki, J. Pieriegud (red.), Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Centrum Myśli Strategicznych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2018, s. 189.
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ce nie kwestionuje się przynależności do wspólnotowego rynku, gdyż od momentu
akcesji w 2004 roku znacznie szybciej rósł eksport niż import (jeśli w ogóle zasadne
jest używanie tych pojęć do wymiany towarowej dóbr rzeczowych i usług w obrębie
rynku UE). Do tego import, z którego zdjęto obciążenia celne, pozwolił upowszechnić dobra konsumpcyjne produkowane w różnych regionach Europy i w ten sposób
rozszerzyć ofertę dobrych produktów w cenach akceptowalnych dla wszystkich grup.
Są dwie ważne kwestie dotyczące otwartości poszczególnych wysp oraz całego
archipelagu europejskiego, co do których nie ma zgodności stanowisk. Jedna dotyczy swobody przepływu osób, a druga swobody przepływu kapitału. W gospodarce
cyfrowej oba zjawiska odbywają się w sferze realnej, ale także w coraz większym zakresie w świecie wirtualnym. Przykłady dotyczą przenoszenia efektów pracy intelektualnej, która może być świadczona przez osobę fizycznie obecną w jednym regionie
globu i dzięki połączeniu on-line ze swoim wirtualnym miejscem pracy wywoływać
skutki tej pracy w zupełnie innym regionie. Wprowadzenie do obrotu kryptowalut,
które nie są emitowane przez jakikolwiek bank centralny z siedzibą w określonym
kraju (np. USA w odniesieniu do dolara amerykańskiego) lub grupie krajów (np. UE
w odniesieniu do euro), eliminuje możliwość przypisania walucie jej „narodowości”.
Brak zdefiniowanej siedziby miejsca pracy oraz zdefiniowanego miejsca emisji waluty
można odczytywać jako ważny czynnik osłabiający zaufanie między uczestnikami
globalnego rynku. W kontakcie z globalnymi podmiotami konsument, partner gospodarczy czy osoba występująca w innej roli coraz częściej nie wie, jakie wzorce kulturowe na te podmioty oddziałują. Nie wiadomo także, jak wygląda proces nadzoru pracy
niewidzialnego partnera, kto go sprawuje i według jakich reguł. Emigracja nie musi
oznaczać zatem fizycznego opuszczenia miejsca, w którym osoba prowadzi swoje codzienne życie. Emigracja może się odbywać w sieci wirtualnej, a przede wszystkim
w sferze emocjonalnej. Mieszkając w jednym kraju, można pracować „za granicą”,
tam utrzymywać więzi kulturowe i tam lokować swój kapitał. Proces wirtualnej emigracji nabiera tym większego znaczenia, im więcej osób kreatywnych i kierujących się
pobudkami altruistycznymi „emigruje wewnętrznie” ze swojego środowiska.
W gospodarce narodowej każdego kraju problemem jest sprzedawanie obcym inwestorom start-upów wkrótce po nadaniu im cech typowych dla pierwszego etapu
dojrzałości. Jest to coraz wyraźniej dostrzegane w Niemczech, a także w Izraelu, gdzie
podejmowane są liczne inicjatywy młodych przedsiębiorców, ale tylko drobna część
projektów przechodzi przez kolejne etapy rozwoju, pozostając w gestii krajowych inwestorów. W Polsce również ujawnia się problem wychodzenia z krajowego rynku
najzdolniejszych twórców i autorów wynalazków, co ilustruje przykład Aleksandra
Ciszka, który rozwija przyszłościową technologię druku 3D8. Władze publiczne poszczególnych wysp stają przed dylematem, czy warto promować rodzimych młodych
przedsiębiorców, naukowców i artystów, jeśli już pierwszy ich sukces wyzwala proces emigracji. Jeśli ma ona nastąpić w obrębie archipelagu, to skutków nie trzeba oceniać tylko negatywnie, ale jeśli prowadzi to do przenoszenia potencjału intelektualne8

 . Brüggmann, Wie ein polnischer Start-Up-Unternehmen Marktführer für 3D-Druck-Software werden will,
M
„Handelsblatt” 19.04.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 19.04.2018).
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go i gospodarczego na inne kontynenty, to ujawnia się ewidentny konflikt interesów
zdefiniowanych przez społeczności archipelagu z interesami, które są realizowane
przez poszczególne osoby. Uznając, że wśród osób aktywnych i wartościowych dla
miejscowej społeczności występuje nadmierna skłonność do emigracji, władze publiczne mogą podejmować działania, które służyłyby skłanianiu tych osób do kontynuowania swej aktywności na macierzystej wyspie.
Skoro emigracja nie musi mieć formy fizycznej przeprowadzki, to także imigracja staje się coraz bardziej widoczna w sferze wirtualnej. Podstawową jej formą jest wchodzenie
zagranicznego kapitału na poszczególne wyspy. W Polsce po 2015 roku doszło do reakcji na ekspansję kapitału zagranicznego trwającą od 1989 roku w krajowej gospodarce,
a za szczególnie wrażliwy obszar uznano sektor bankowości. Renacjonalizacja Banku
PEKAO SA jest spektakularnym przejawem tej reakcji. W archipelagu obejmującym kraje
członkowskie UE kwestią szczególnie wrażliwą jest wchodzenie imigrantów, czyli przedsiębiorstw należących do zagranicznych inwestorów, do grona udziałowców tych przedsiębiorstw, które dysponują najbardziej zaawansowanym know how lub są operatorami
infrastruktury. Ze względu na wzrastające znaczenie gospodarki chińskiej i roli ChRL
jako jednego z współarchitektów ładu międzynarodowego, coraz poważniej rozważane
jest ograniczenie imigracji kapitału z Państwa Środka. W tabeli 1 przedstawione są dane
o wielkości inwestycji prywatnych inwestorów z ChRL w wybranych krajach Europy.
Analizując sytuację na całym kontynencie, trzeba zauważyć, że szczególne znaczenie ma
poziom zaangażowania chińskich przedsiębiorstw w gospodarkę rosyjską, w której wolumen zagranicznych inwestycji utrzymuje się na dość niskim poziomie. W rekordowym
2016 roku ich wartość wyniosła 37,7 mld USD9. Jeśli napływ kapitału chińskiego do Rosji
utrzymywać się będzie na wysokim poziomie, to dojdzie do silnego zacieśnienia współpracy na osi transsyberyjskiej. Może to być proces utrudniający w przyszłości odbudowę
bliskich relacji współpracy między krajami członkowskimi UE a Rosją.
Tab. 1. Inwestycje prywatnych inwestorów chińskich w wybranych krajach Europy w 2017 roku
Kraj

9

Mld USD

Wielka Brytania

17,7

Niemcy

13,7

Rosja

11,1

Luksemburg

3,5

Hiszpania

2,7

Włochy

2,4

Francja

1,6

Szwecja

1,3

Holandia

1,1

Szwajcaria

0,8

Russia: Foreign Investment, https://en.portal.santandertrade.com (odczyt 24.05.2018).
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Kraj

Mld USD

Irlandia

0,6

Łotwa

0,4

Polska

0,2

Austria

0,1

Źródło: S. Scheuer, K. Stratmann, S.Hua, Wieso die deutsche Regierung erstmals eine chinesische
Übernachme unterbinden könnte, „Handelsblatt” 24.05.2018, www.handelsblatt.com (odczyt
24.05.2018).

Oczywiście elementem dyskusji o migracji musi być fizyczny przepływ osób.
Współcześnie w Europie stajemy przed nowymi wyzwaniami. Zmiany demograficzne w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i Afryce powodują, że na północ chcą
przemieszczać się liczne grupy ludności, głównie w młodym wieku, w tym także
towarzyszące im dzieci. Występujący niedobór rąk do pracy w Europie stanowi przesłankę, aby w sposób możliwie kontrolowany dopuszczać część tej ludności do archipelagu obejmującego Europę Zachodnią i Środkową. Elementem tej polityki musi
być odciążenie krajów Południa, przede wszystkim Grecji, Włoch, a także w pewnej
mierze i Hiszpanii, od trudów obrony granicy zewnętrznej UE i konsekwencji osiadania w tych krajach głównej grupy przybyszów. Kooperacja w obrębie archipelagów
europejskiego jest pożądana, a jej aktywnym uczestnikiem musi stać się Polska, do
której już napłynęła dość liczna grupa imigrantów z Ukrainy oraz Białorusi.

Znaczenie infrastruktury technicznej
Rozwój gospodarki cyfrowej jest możliwy jedynie w przypadku zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. W warunkach najskromniejszego modelu, który
można nazwać „bezludną wirtualną wyspą”, aktywność w świecie wirtualnym można podjąć i rozwijać, jeśli zapewniony jest dostęp do co najmniej dwóch systemów
infrastruktury technicznej:
 generowania i przesyłania energii elektrycznej,
 przesyłania danych oraz ich bezpiecznego magazynowania.
Oba systemy muszą mieć charakter sieciowy. Mimo wdrożenia technologii generowania energii elektrycznej przy wykorzystaniu wyspowych instalacji prosumenckich10, w praktyce konieczne jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej z co najmniej dwóch niezależnych od siebie źródeł. To wymusza stworzenie na „bezludnej
wirtualnej wyspie” choćby skromnej sieci przesyłowej dla tej energii. Gospodarka
cyfrowa funkcjonuje dzięki zainstalowaniu urządzeń stacjonarnych, np. zespołu serwerowni eksploatowanych przez dostawców usług chmury komputerowej (cloud computing). Współpraca co najmniej dwóch oddalonych od siebie serwerowni gwarantuje bezpieczne magazynowanie danych. Utworzenie sieci przesyłowej, np. kablowej

10

J . Popczyk, Energetyka prosumencka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia
Bankowa, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2014.
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(światłowodowej) lub radiowej, jest niezbędne, aby serwerownie połączyć między
sobą, a przede wszystkim, aby zapewnić powszechny dostęp do usług chmury osobom i organizacjom, które korzystają z urządzeń mobilnych i stacjonarnych.
W każdym innym, bardziej rozbudowanym modelu niż „bezludna wyspa” infrastruktura techniczna obejmuje dodatkowo sieci wodociągowe, kanalizacyjne, przesyłania paliw płynnych i gazowych, sieci dróg kołowych, kolejowych, wodnych śródlądowych, korytarzy lotniczych itd., zainstalowanych pod powierzchnią lądów i wód,
na lądzie i na wodzie oraz nad lądem i zbiornikami wodnymi (tutaj współcześnie powstaje ogromny potencjał wiatrowych generatorów energii elektrycznej, tzw. off-shore
parks). Część infrastruktury telekomunikacyjnej znajduje się w kosmosie.
W gospodarce cyfrowej optymalizacja procesów gospodarowania i pozostałych
aktywności napotyka tym większe i bardziej dotkliwe ograniczenia, im więcej występuje wąskich gardeł w infrastrukturze technicznej. Aby umożliwić rozwój polskiego
archipelagu, konieczne jest zmodernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej
oraz jej dalszy rozwój. Przygotowanie i zrealizowanie odpowiedniego programu wymaga zasadniczej korekty zarządzania infrastrukturą publiczną (państwową i samorządową) oraz infrastrukturą zarządzaną przez podmioty z sektora prywatnego.
Wady obecnie stosowanych metod zarządzania infrastrukturą są następujące:
 infrastruktura sieciowa nie jest kształtowana zgodnie z wieloletnim programem rozwoju;
 niektóre elementy infrastruktury sieciowej i punktowej są eksploatowane na
zasadach rabunkowych;
 tworzenie i wprowadzanie do eksploatacji nowych elementów infrastruktury
odbywa się częściej w wyniku podejmowania oportunistycznych decyzji niż
dzięki realizacji projektów służących zaspokojeniu największych potrzeb.
W Polsce nie ma w ogóle kompleksowego wieloletniego programu rozwoju infrastruktury, dopuszczono m.in. do degradacji istniejącej sieci kolejowej oraz drogowej.
Realizowane są projekty, o których uruchomieniu podejmowano decyzje arbitralnie,
bez rzetelnej analizy wielkości nakładów oraz oczekiwanych efektów mikro- i makroekonomicznych. Przykłady potwierdzające zasadność powyższych ocen przedstawiamy poniżej.
W transporcie kolejowym Polska pozostaje jedynym krajem członkowskim UE
o dużym terytorium i dużej liczbie mieszkańców, w którym nie ma linii kolei dużych
prędkości oraz nie ma nadal programu utworzenia sieci takich linii. Jednocześnie nie
ma programu utworzenia sieci linii o konstrukcji tradycyjnej (pozwalającej na jazdę pociągów z prędkością do 160 km/h), która zapewniałaby sprawną komunikację dalekobieżną między najważniejszymi miastami, a także w obrębie największych
aglomeracji. Zapóźnienia w rozwoju infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury
punktowej służącej obsłudze przesyłek transportu intermodalnego powodują, że na
terenie Polski występują wąskie gardła ograniczające rozwój obsługi potoków ładunków w transkontynentalnych łańcuchach dostaw. Polskiej wyspy nie łączą m.in. mosty z partnerami z innych kontynentów, np. korzystającymi z promowanego przez
Chińczyków Nowego Jedwabnego Szlaku. Od dziesięcioleci nie udało się rozwinąć
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potencjału suchego portu na granicy polsko-białoruskiej11. Ponadto bardzo skromny
jest potencjał terminali intermodalnych zlokalizowanych w poszczególnych regionach kraju, w których możliwe byłoby obsługiwanie rosnącego potoku kontenerów
morskich trafiających do Gdańska i pozostałych polskich portów morskich.
W transporcie drogowym pierwsza wizja podstawowej sieci autostrad powstała
w 1945 roku i przedstawia ją rysunek 1. Następnie, już po 1989 roku, przez wiele
lat powstrzymywano się od projektowania sieci, gdyż nie chciano obciążać ubogiego kraju dużymi wydatkami na infrastrukturę. To zaniechanie spowodowało, że
niewydolność transportu drogowego odgrywającego podstawową rolę w obsłudze
gospodarki, zaczęła się stawać coraz bardziej odczuwaną barierą rozwoju. Dopiero
w trakcie przygotowywania akcesji do UE zaczęto planować rozwój infrastruktury,
a pełen program zatwierdzono w 2009 roku. Sieć wówczas wytyczona jest przedstawiona na rysunku 2. Zaplanowano zbudowanie trzech autostrad (A1, A2 i A4) „od
granicy do granicy” oraz licznych dróg szybkiego ruchu, ale nadal nie ma wiążącego
harmonogramu realizacji tego programu. Na rysunku 3 przedstawiona jest sieć dróg
zaliczana do kategorii dróg krajowych użytkowanych w Polsce według stanu na 16
lutego 2018 roku. Analiza stanu zaawansowania programu wskazuje, że szczególnie szkodliwa jest realizacja polityki „wykonania wyznaczonych wydatków na inwestycje”. Przy możliwości skorzystania z funduszy unijnych i skoncentrowaniu się
na osiągnięciu wysokiego współczynnika ich wykorzystania w wyznaczonych latach
ta polityka skłania do budowy odcinków nowych dróg na terenach, gdzie realizacja zadań wydaje się najłatwiejsza. Konsekwencją jest pozostawianie bez rozbudowy odcinków dróg o niskiej jakości, ale bardzo obciążonych ruchem samochodów
osobowych, ciężarowych i autobusów. Dotyczy to m.in. dróg czteropasmowych, ale
z jednopoziomowymi skrzyżowaniami z innymi drogami oraz z namalowanymi na
jezdni przejściami dla pieszych. Do takich pozostawionych do realizacji w nieokreślonej przyszłości odcinków obciążonych bardzo dużym ruchem należą m.in.: droga
krajowa DK7 na odcinku od Krakowa do Myślenic, DK 7 od Warszawy do Płońska,
DK 2 od Warszawy do Mińska Mazowieckiego oraz DK 86 wraz z DK 1 od Katowic
do Częstochowy. W wyniku błędnych decyzji dotyczących pożądanej przepustowości
autostrad dopuszczono do sytuacji, że permanentnie przeciążone są czteropasmowe autostrady na odcinkach A2 od Warszawy do Strykowa oraz A4 od Krakowa do
Legnicy, a także obwodnice Poznania (A2) i Trójmiasta (S7). Oprócz niewygody dla
podróżnych oraz kierowców zawodowych w samochodach ciężarowych przeciążenie
infrastruktury przyczynia się do wzrostu zagrożenia życia i zdrowia użytkowników
dróg12. W epoce gospodarki cyfrowej władza publiczna powinna korzystać z analiz
ruchu drogowego, w których wykorzystywane byłyby dane gromadzone on-line,
przez cały rok, przez całą dobę.
 ałaszewicze-Brest border crossing main bottleneck on New Silk Road, www.railfreight.com (odczyt
M
29.03.2018).
12
Wymieniony odcinek na północ od Katowic S86 oraz DK86 należy do najbardziej niebezpiecznych
odcinków dróg szybkiego ruchu i dróg krajowych w Polsce, przypada tam odpowiednio 113 kolizji
i wypadków oraz 56 kolizji i wypadków na 1 km drogi rocznie. www.autokult.pl (odczyt 23.05.2018).
11
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Rys. 1. Koncepcja sieci autostrad w Polsce z 1945 roku
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Projektowana sieć autostrad i dróg ekspresowych z 2009 roku
Źródło: Departament Studiów GDDKiA.
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Rys. 3. Stan rozbudowy dróg krajowych i autostrad – 28 maja 2018 roku
Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/s/sprawdz-na-mapie-przygotowanie-d_3198/mapa_pbdk_29_05_2018.pdf.

Po 2000 roku realizacja programu budowy dróg i autostrad ujawniła niezwykle
dotkliwą wadę systemową w polskiej gospodarce. Organy władzy administracyjnej i występujący w ich imieniu urzędnicy stosują procedury wyboru wykonawcy
projektów i rozliczania się z nimi w sposób kreujący ryzyko poniesienia strat wymiernych i niewymiernych przez obie strony, tj. Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa
budowlane z sektora prywatnego. Przyczyną podstawową występowania niepożądanych praktyk jest brak zaufania zleceniodawcy do zleceniobiorcy. Urzędnicy fałszywie rozumieją, na czym polega interes społeczny, więc koncentrują się na zachowaniu
dyscypliny formalnej. Można wręcz stwierdzić, że boją się popełnić błąd urzędniczy,
gdyż zdają sobie sprawę z rzeczywistego zagrożenia stanięcia przed prokuratorem za
niedopełnienie swoich obowiązków. Stosowanie całkowicie sformalizowanych procedur, które nie przewidują w ogóle negocjacji oraz renegocjacji kontraktów w trakcie
ich wieloletniej realizacji, doprowadziło w minionych latach do pozostawienia wykonawców bez środków finansowych po zakończeniu pracy. W Polsce postępowanie
władzy publicznej doprowadziło do upadku wielu przedsiębiorstw z krajowym kapitałem. Jest to jeden z przejawów prowadzenia błędnej i szkodliwej polityki gospodarczej, której efektem jest zniszczenie potencjału krajowych przedsiębiorstw w okresie
prosperity na rynku.
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Szczególnym wyzwaniem dla władz publicznych w Polsce staje się zadanie utworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii 5G. Jest ona niezbędna, aby
wdrożyć koncepcję Przemysł 4.0, której elementem jest upowszechnienie wymiany danych między urządzeniami, czyli internetu rzeczy (Internet of Things). Stworzenie infrastruktury 5G obejmującej cały kraj powinno trwać stosunkowo krótko, gdyż w przypadku wystąpienia opóźnień może ujawnić się luka technologiczna między Polską
a innymi krajami europejskimi i pozaeuropejskimi. Spowodowałoby to znacznie obniżenie zdolności przedsiębiorstw działających w kraju w stosunku do ich konkurentów
zagranicznych. Kwestią o podstawowym znaczeniu będzie wybór dostawców sprzętu
i oprogramowania. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, stoi przed wyborem,
czy skorzystać z oferty producentów i usługodawców z ChRL, z USA, czy też z Europy.
Realizacja zakupów od innych dostawców niż z Europy spowoduje, że znaczny kapitał
zostanie przetransferowany na inny kontynent. Jednocześnie liczących się wpływów,
szacowanych na 300–500 mld EUR nie otrzymaliby (już nieliczni) oferenci europejscy,
np. szwedzki producent Ericsson13. Dylemat wyboru oferty nie odnosi się jedynie do
kwestii rachunku ekonomicznego. Ważny jest aspekt bezpieczeństwa w sieci i utrzymania kontroli nad transmisją danych. Stopień zaawansowania technologicznego instalowanych urządzeń i software jest współcześnie tak duży, iż prawie niemożliwe jest
uniknięcie sytuacji przechwytywania danych. Jeśli dostawcy będą spoza Europy, to
w obrębie kontynentu powstanie zagrożenie braku skutecznej ochrony danych o znaczeniu strategicznym, zarówno ekonomicznym, jak i militarnym.
Zacieśniona współpraca między europejskimi producentami sprzętu oraz operatorami telekomunikacyjnymi, którzy zarządzają infrastrukturą ICT o zasięgu kontynentalnym, może prowadzić do sytuacji, iż na europejskim rynku de facto wyeliminowana zostanie konkurencja. Ze względu na obowiązujące regulacje antymonopolowe
władze publiczne na szczeblu unijnym oraz poszczególnych państw członkowskich
musiałyby zaakceptować taką praktykę14. Uzasadnieniem byłoby preferowanie aspektów ochrony strategicznej pozycji przemysłu europejskiego i operatorów ICT na rynku obejmującym „własny archipelag” przed próbami agresywnej ekspansji podmiotów z innych kontynentów.

Produkcja żywności na polskiej wyspie i jej promocja na
rynku światowym
Żywność należy do tych produktów, które będą cieszyły się popytem w świecie
realnym bez względu na tempo rozwoju świata wirtualnego. Mogą się natomiast
zmieniać potrzeby, których zaspokojenie odbywa się po zapewnieniu dostępu do
żywności. W gospodarce światowej występują jeszcze sytuacje regionalnego i czasowego niedoboru żywności, ale standardem jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych.
 . Hermann, Das lange Warten auf das grosse Geld, „Neue Zürcher Zeitung” 23.03.2018, www.nzz.ch
R
(odczyt 23.03.2018).
14
I. Karabasz, Unitymedia und Vodafore sind ein Fall fürs Kartellamt – aber welches?, „Handelsblatt”
24.04.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 24.04.2018).
13
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Niestety ten standard nie obejmuje wody pitnej, co wynika z faktu, że w wielu regionach na Ziemi występuje jej niedobór. W Polsce 45% terytorium kraju dysponuje
umiarkowanymi lub słabymi rezerwami wody, a 20% niedostatecznymi15. Ocenia się,
że człowiek bardziej szanuje żywność niż wodę, której zużycie wynosi od 200 l na
osobę dziennie w warunkach „komfortu”, czyli przy rozrzutnym gospodarowaniu
tym zasobem, 120 l w warunkach racjonalnej gospodarki oraz 85 l i mniej w przypadku wdrożenia racjonowania wody16.
W Polsce istnieją warunki dla rozwoju produkcji rolnej oraz produkcji przemysłowej w branży spożywczej. W latach 2004–2014 średnia roczna produkcja w rolnictwie była o 21,2% większa (pod względem wolumenu) niż średnia roczna w latach
1999–200317. Dalszy wzrost jest możliwy, przy czym w epoce gospodarki cyfrowej
możliwe są do osiągnięcia znacznie lepsze wyniki w dwóch obszarach: zwiększenia
efektywności produkcji oraz przesunięcia zbytu do segment premium, w którym osiągane są znacznie wyższe ceny niż w pozostałych segmentach rynku żywnościowych
produktów konsumpcyjnych.
Stworzenie na polu oraz w budynkach gospodarskich infrastruktury, która umożliwi stały pomiar wilgoci, temperatury itd., jest warunkiem wprowadzenia do eksploatacji robotów. Ułatwiają one pracę rolnikom, zmniejszając ich wysiłek fizyczny,
a ponadto umożliwiają optymalne dawkowanie wody, nawozów, środków ochrony
roślin itd. Wytwarzane są produkty o wyższej jakości, w krótszym czasie i bez marnotrawstwa środków produkcji. To prowadzi bezpośrednio do podwyższenia efektywności ekonomicznej działalności gospodarczej.
Monitorowanie procesów produkcyjnych w rolnictwie, a następnie kolejnych procesów fizycznej obsługi produktów rolnych, staje się coraz bardziej powszechne dzięki integracji czynności w fazie produkcji na polu, w fazie zbiorów oraz w fazie magazynowania i dostarczania produktów do rynków zbytu. Narzędziem tej integracji
są nowoczesne systemy śledzenia (tracking & tracing) produktów w każdym miejscu
i bez przerwy. Opanowanie danych, które są kreowane w trakcie procesu logistycznego, jest warunkiem nadania każdemu indywidualnemu produktowi jego etykiety
identyfikacyjnej. Jej wykorzystanie stanowi nowoczesną praktykę marketingową, która służy przekonywaniu konsumenta, że decydując się na zakup określonego produktu, świadomie rozstrzyga, co będzie konsumował. Wraz ze wzrostem poziomu konsumpcji producenci mogą lokować coraz większą część swoich towarów w segmencie
premium, w którym promocja cech jakościowych pozwala na osiąganie wyższych cen.
Znaczenie tego mechanizmu dobrze zrozumieli hiszpańscy producenci wina, którzy
po wejściu do UE w 1986 roku podjęli próbę konkurowania na rynku zagranicznym,
w tym z francuskimi producentami wina dominującymi w segmencie premium. Szyb-

 olska ma małe zasoby wodne, www.farmer.pl (odczyt 28.02.2017).
P
W. Drechsler, Warum die Dürre in Kapstadt ausfällt, „Handelsblatt” 28.03.2018, www.handelsblatt.com
(odczyt 28.03.2018).
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A. Baer-Nawrocka, W. Poczta, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej, w: J. Wiklin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 98.
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ko się przekonali, że promocja wina musi być wiarygodna18. Podstawowym warunkiem jest przekonanie konsumenta, że potrafi zidentyfikować cechy jakościowe kupowanego produktu, a ułatwia to etykieta informująca o nazwie i lokalizacji winnicy,
roku produkcji, szczepie winorośli, długości leżakowania wina w beczkach itd.
Na polskiej wyspie można doprowadzić do skokowego rozwoju w rolnictwie
i produkcji żywności, jeśli nastąpi przełom kulturowy. Farmerzy mają do pokonania
istniejące bariery nieufności wewnątrz środowiska oraz nadal utrzymującej się dość
powszechnie awersji do zdobywania wiedzy. Powinni się także otworzyć na współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw, za których pośrednictwem mogą docierać do
nowych rynków zbytu. Potencjał jest już częściowo wykorzystywany, co potwierdza
obecność produktów żywnościowych na liście 20 towarów o największych obrotach
w eksporcie z Polski w latach 2015 i 201619. A perspektywy zwiększenia wolumenu
sprzedaży oraz uzyskiwania lepszych cen na zagranicznych rynkach są zachęcające
do uczynienia sektora produkcji rolnej i artykułów żywnościowych jako jednego z filarów polskiej gospodarki w epoce gospodarki cyfrowej.

Obrona militarna archipelagu
Stając się w 1999 roku członkiem NATO, Polska osiągnęła status wyspy należącej
do archipelagu północnoatlantyckiego. Jej położenie można było uznać za korzystne
i stabilne. Od końca 2015 roku, tj. po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA,
cały świat stoi przed wyzwaniem przeanalizowania obranej strategii działania państw
i ich ugrupowań. To oznacza, że kraje europejskie, które wiązały swoje cele strategiczne ze współpracą północnoatlantycką muszą – czy tego chcą, czy też nie – poddać weryfikacji swoje strategie obrony własnych interesów, z obroną swoich granic włącznie.
Redefiniowanie strategii militarnych w epoce gospodarki cyfrowej nie jest zadaniem
łatwym do zrealizowania. Pierwszym wyzwaniem jest podjęcie ponownej decyzji,
czy europejski system telekomunikacyjny wspierający armię ma być związany z systemem USA, na powierzchni Ziemi i w kosmosie. W procesie przygotowania tej decyzji konieczne jest sprawdzenie, czy kraje członkowskie UE wraz z Wielką Brytanią (po
Brexicie) mogą w ogóle rozpatrywać alternatywne rozwiązanie.
Drugim wyzwaniem jest rozpoznanie, czy kraje członkowskie UE po Brexicie będą
dysponować wystarczającym nuklearnym potencjałem militarnym do kontynuowania polityki odstraszania, jeśli jedyną armią dysponującą bronią jądrową będzie armia francuska. Po przeprowadzeniu analiz może się okazać, że trudno jest zdefiniować strategię militarną alternatywną w stosunku do obowiązującej strategii NATO.
Trzecim wyzwaniem jest kwestia polityki zakupów sprzętu dla armii. W zakresie
produkcji broni oraz środków transportu dla armii Polska może w archipelagu europejskim odgrywać rolę jednej z wiodących wysp. Wynika to z faktu, że z polskiego
 . Civera, Tres vinos españoles tienen de mejor relación calidad/presio del mundo, www.bodeboca.com (odN
czyt 12.01.2016).
19
Z. Kordel, W. Paprocki (red.), Stan i perspektywy rozwoju międzynarodowego transportu drogowego rzeczy
w Polsce, Wydawnictwo Eurologistics, Suchy Las 2018, s. 23.
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budżetu wydatkowane są relatywnie duże środki na zbrojenia. Porównanie nakładów
na ten cel w wybranych krajach w 2017 roku przedstawione jest w tabeli 2. Przynależność do tego archipelagu zobowiązuje, aby Polska współuczestniczyła w zakupach od
producentów europejskich, tak jak do 2015 roku uwzględniano to w różnych planach,
m.in. w programie Wisła20. Wezwanie skierowane przez D. Trumpa do władz niemieckich, aby przeznaczały rocznie znacznie więcej środków na zbrojenia niż w minionych dekadach powoduje, że do europejskich producentów mogą trafić bardzo duże
kwoty21. Prawdopodobieństwo przyspieszenia od 2018 roku europejskich projektów
w sferze zbrojeń zwiększa znacznie gotowość do współpracy władz francuskich i niemieckich, która wzrosła po powołaniu nowych rządów w Paryżu i Berlinie22.
Tab. 2. Udział nakładów na zbrojenia w PKB wybranych krajów w 2017 roku
Kraj

Udział procentowy w PKB (szacunkowo)

Rosja

4,3

USA

3,6

Wielka Brytania

2,1

Polska

2,0

Francja

1,8

Chiny

1,3

Niemcy

1,2

Włochy

1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stockholm International Peace Research Institute.

Jeśli Polska zabiegałaby skutecznie o partnerskie warunki współpracy z partnerami europejskimi, to w ich efekcie – po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wzajemnego zaufania – polskie dowództwo wojskowe mogłoby mieć liczący się głos
w kwestii kształtowania europejskiej polityki militarnej oraz prawo do współdecydowania o użyciu dostępnego potencjału obronnego. Alternatywnie Polska może zabiegać o zacieśnianie więzi współpracy z partnerem amerykańskim, ale ze względu
na dysproporcję pozycji we wzajemnych relacjach dwustronnych może nie osiągnąć
oczekiwanej swobody w podejmowaniu decyzji strategicznych i taktycznych. Dodatkowo do uwzględnienia są kwestie gospodarcze. Trudno ocenić, czy Polska występując w roli samodzielnej wyspy, która utrzymuje relacje z odległym kontynentem,
może uzyskać korzyści porównywalne do tych, które może zapewnić współdziałanie
w europejskim archipelagu.
 . Jakusz, Program Wisła, czyli zestawy rakietowe OP średniego zasięgu nowej generacji dla Sił Zbrojnych RP,
T
„Lotnictwo” 2015, nr 1, s. 22.
21
M. Fasse, D. Riedel, 5000 neue Kampfpanzer für Europa – Krauss-Faffei wittert 100-Milliarden-Euro-Geschäft,
„Handelsblatt” 25.04.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 25.04.2018).
22
D. Riedel, Ministerin von der Leyen bevorzugt den Euroflighter als Tornado-Nachfolger, „Handelsblatt”
26.04.2018, www.handelsblatt.com (odczyt 26.04.2018).
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Część V.
Oczekiwanie na recesję
Historia dwóch wielkich kryzysów
15 września minie 10 lat od upadku banku Lehman Brothers i wywołanej przezeń paniki na globalnych i lokalnych giełdach papierów wartościowych, co następnie zachwiało globalnymi rynkami finansowymi. Tak rozpoczął się Wielki Kryzys
Finansowy (WKF). Załamanie globalnych finansów skutkowało gwałtownym spadkiem obrotów światowego handlu i w rezultacie największą po II wojnie światowej
recesją gospodarczą. Przebieg recesji przypominał początkowo Wielką Depresję lat
30. XX wieku (Great Depression – GD). Ale szybka reakcja rządów i banków centralnych w krajach rozwiniętych gospodarczo zahamowała spadek PKB i nie dopuściła do podobnego, jak w czasach GD, obniżenia aktywności gospodarczej. Wykresy
zmian PKB w Europie i USA podczas obu kryzysów znajdują się na rysunkach 1 i 2,
a wykresy zmian stopy bezrobocia odpowiednio na rysunkach 3 i 4.
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Rys. 1. PKB w Europie i USA w latach 1928–1938 (1928 = 100)
Źródło: Maddisson.
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Rys. 2. PKB w Europie i USA w latach 2008–2017 (2008 = 100)
Źródło: Eurostat. Obliczenia własne.
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Rys. 3. Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii i USA w latach 1928–1938 (w %)
Źródło: Maddisson.
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Rys. 4. Stopa bezrobocia w Europie i USA w latach 2008–2017 (w %)
Źródło: Eurostat. Obliczenia własne.
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Dwa wielkie kryzysy gospodarcze (GD i WKF) miały podobne przyczyny (związane przede wszystkim z problemami w systemie finansowym). W początkowej fazie kryzysów skutki gospodarcze w najbardziej rozwiniętych krajach także były podobne: prawie identyczna była głębokość spadku PKB. W pierwszym roku GD PKB
zmniejszył się o 4,3%, a WKF – o 4,8%. Inne podejście do polityki gospodarczej w obu
przypadkach doprowadziło do pogłębienia spadków PKB w pierwszym i jego zahamowania w drugim. Doświadczenia z GD spowodowały, iż najważniejszym zadaniem polityki gospodarczej w czasie WKF była ochrona systemu finansowego. To
właśnie błędy w polityce monetarnej oraz „wojny handlowe” w czasie GD wydłużyły
okres spadku PKB, a brak ochrony rynku pracy spowodował gwałtowny wzrost bezrobocia. Z kolei wyjątkowo ekspansywna polityka monetarna (ujemne stopy procentowe, QE) w WKF i ochrona rynku pracy spowodowały, że po początkowym wzroście
bezrobocia w UE i USA ponownie spadło ono do przedkryzysowych poziomów.
Zastanawiające jest jednak to, że w obu przypadkach przedkryzysowy poziom
PKB w krajach obecnej UE osiągnięto dopiero po 7 latach (w USA po 5 latach).

Gospodarka Polski w czasie Wielkiego Kryzysu Finansowego
Polska przeszła WKF stosunkowo łagodnie. Po pierwsze, dzięki „rencie zacofania” – polska gospodarka okazała się mniej wrażliwa na globalny kryzys niż inne
gospodarki europejskie ze względu na mniejszą otwartość gospodarki (niższy udział
eksportu w PKB i słabszą monetyzację) oraz niższą relację M3 (zasobów pieniądza
w PKB). Po drugie, w latach 2006–2008 gospodarka rosła w tempie ponad 6-procentowym i została dodatkowo pobudzona w następstwie obniżenia w latach 2008 oraz
2009 obciążeń parapodatkowych i podatkowych o 2% PKB. Po trzecie, złoty gwałtownie osłabł właśnie wtedy (przełom 2008/2009), kiedy było to najbardziej potrzebne, a potem wrócił na ścieżkę umacniania się względem innych walut. Pomógł też
duży rynek wewnętrzny oraz zróżnicowana struktura gospodarcza, gdzie obok sektorów nowoczesnych występują też tradycyjne. Okazało się też, że po restrukturyzacji
w drugiej połowie lat 90. XX wieku sektor bankowy jest solidnie uregulowany, a nadzór bankowy skuteczny.
W 2009 roku Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim wzroście
gospodarczym. Ale też stan sektora finansów publicznych był gorszy niż w innych
państwach mocniej dotkniętych przez kryzys. Z jednej strony nastąpił wzrost PKB
o 2,8 i 3,6% odpowiednio w latach 2009–2010 największy w Europie, z drugiej – deficyt osiągnął ponad 7% w sektorze finansów publicznych, a gospodarka polska miała
7. pozycję wśród gospodarek unijnych o największym deficycie.
Jak już wcześniej wspomniano, w opanowaniu zjawisk kryzysowych w Polsce
pomógł płynny kurs walutowy. Ekonomiści bowiem powtarzają jak mantrę: „nigdy
nie usztywniaj kursu waluty krajowej w kryzysie, to zawsze zaszkodzi”. Poza tym
najpierw Polska powinna być dobrze przygotowana do przyjęcia euro i chodzi tu nie
tylko o spełnienie kryteriów z Maastricht (przykład Grecji, Portugalii i Hiszpanii to
pokazuje). Polska gospodarka oraz instytucje rynkowe (w tym też finansowe) nie były
w czasie kryzysu WKF jeszcze przygotowane na przyjęcie euro. Dodatkowy argu-
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ment to bardzo wolne zmiany strukturalne w krajach strefy euro. Jedynym silnym
argumentem mogłaby być chęć większej integracji politycznej.
Jeśli kraj ma swobodny kurs wymiany swojej waluty, to reakcją na negatywne szoki zewnętrzne jest osłabienie jej kursu. To z kolei pomaga eksporterom, którzy słabszy
popyt zagraniczny mogą skompensować wyższymi cenami transakcyjnymi. Słabszy
kurs podraża import i tym samym poprawia się nierównowaga w bilansie handlowym i płatniczym. Tak było w 2009 roku. Gdyby w 2009 roku Polska była w strefie
euro, to taki spadek wolumenu eksportu, jaki wówczas odnotowano (o ponad 12%
rok/rok), spowodowałby w Polsce głęboką recesję – porównywalną z krajami strefy
euro. Spadek PKB mógłby sięgnąć nawet 4% rok/rok (czyli byłby podobny do spadku
w Europie Zachodniej).
W czasie WKF polskie banki komercyjne zaostrzyły politykę kredytową, zarówno
co do udzielania kredytów, jak i warunków (m.in. kosztów kredytu, wysokości zabezpieczeń). Zaostrzenie polityki kredytowej nastąpiło w szczególności w przypadku
sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów dla gospodarstw domowych.
Banki komercyjne działały w określonym otoczeniu regulacyjnym i rynkowym.
Zaostrzenie polityki kredytowej było m.in. skutkiem zmian w otoczeniu zewnętrznym. Spowolnienie gospodarcze zwiększyło ryzyko finansowania, szczególnie firm
małych i średnich. Można temu przeciwdziałać, jeśli państwo zmniejszy ryzyko finansowania poprzez udzielanie gwarancji (co zostało do pewnego stopnia zrealizowane) oraz poprzez wspieranie specjalnych funduszy kredytowych (typu GEMINI).
Podobna sytuacja była w sektorze gospodarstw domowych. To regulator zaostrzył
kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych (i słusznie, ponieważ poprzednie
regulacje mogły doprowadzić do kryzysu bankowego). Wprowadzono natomiast ułatwienia dla biorących kredyty konsumpcyjne, gdyż zbyt ostre przepisy doprowadziły
do zmniejszenia ich podaży. To oraz cięcia podstawowych stóp procentowych z pewnością pomogły ożywić popyt konsumpcyjny.
O ile polityka pieniężna była racjonalna, spójna i adekwatna do sytuacji gospodarczej, to polityka fiskalna – głównie przez opóźnienia decyzyjne – była mniej skuteczna (NBP zareagował niedługo po upadku Lehman Brothers, a Ministerstwo Finansów pod koniec I kwartału 2009 roku). Dopiero po zmianach w legislacji (w ustawie
o finansach publicznych, nowelizacji budżetu państwa) można było zwiększyć preliminarze wydatkowe. Można podkreślić, że MF do pewnego stopnia naginał prawo.
Impuls fiskalny przeprowadzono praktycznie poza budżetem centralnym. Oficjalnie
wykonanie deficytu budżetu państwa w 2009 roku było lepsze niż w 2008 i niż założono w nowelizacji ustawy budżetowej. Udział dochodów w całym sektorze finansów publicznych zmniejszył się z 40,7% do 37,8% PKB odpowiednio w 2008 i 2009
roku, a deficyt zwiększył się odpowiednio z 3,6% do 7,3% PKB, przekraczając 106
mld PLN. Pytanie, co było ważniejsze: przestrzeganie zapisów ustawowych, doprowadzające do pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju (cięcia wydatków w trakcie
spowolnienia gospodarczego mogą je jeszcze bardziej pogłębić), czy też poluzowanie
(nawet nadmierne) polityki budżetowej. Sytuacja była trudna i analizując postępowa-
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nie Ministerstwa Finansów, można przyjąć, iż w 2009 roku było one dopuszczalne, ale
w 2010 roku – już zbyt ekspansywne.
W rezultacie wzrost długu w latach 2008–2010 był nadmierny. Od końca 2008 roku
dług w ujęciu ESA-2010 (porównywalnym z innymi krajami UE) powiększył się z 46,3
do 53,1% PKB. Niepotrzebny był tak duży impuls fiskalny w 2010 roku, za dużo wydawano na wydatki bieżące oraz finansowanie świadczeń społecznych. Za mało z kolei sięgano do aktywów będących w gestii państwa, choć przyznać trzeba, że zarówno
prywatyzacja, jak i zarządzanie płynnością sektora wydatnie zmniejszyły potrzeby
pożyczkowe.

Jak się rozwijamy?
Czy kolejny globalny kryzys może solidnie dotknąć polską gospodarkę? Po 26 latach bezrecesyjnego wzrostu gospodarczego Polski coraz bardziej widoczna jest potrzeba zmiany paradygmatu wzrostu. Klasyczne czynniki wzrostu: praca i kapitał,
które ekstensywnie wykorzystywano w ostatnim ćwierćwieczu, coraz mniej znaczą.
Relatywnie pogarsza się również jakość kapitału ludzkiego, a malejąca i najniższa
w Europie Centralnej skłonność do oszczędzania (oprócz Litwy) i malejący napływ
kapitału zagranicznego zmniejszają potencjalne tempo wzrostu PKB. Obniżająca się
dynamika wydajności pracy (obserwowana także w wysoko rozwiniętych krajach)
oznacza zmniejszający się wpływ „innowacji” na wzrost gospodarczy.
Od kilkunastu lat relatywnie obniża się jakość kapitału ludzkiego. Wydatki na
edukację wyższą, badania i rozwój są wyjątkowo niskie, a polityka edukacyjna
mało efektywna.
W tabeli 1 i kolejnych (tab. 2–7) analizowane są dane dotyczące podstawowych
tendencji makroekonomicznych w polskiej gospodarce w okresie od 2004 (czyli od
przystąpienia do UE) do 2017 roku. Ponadto wyróżniono 3 podokresy: pierwszy –
do początku Wielkiego Kryzysu Finansowego (2004–2008); drugi – obejmujący WKF
(2009–2012) oraz trzeci – po WKF (2013–2017).
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, iż najlepszy w sensie dynamiki
wzrostu gospodarczego był podokres przed WKF. W szczególności wyróżniała się
dynamika spożycia, nakładów na środki trwałe oraz eksportu towarów i usług. Od
WKF dynamika PKB była podobna (ponad 3,2% przeciętnie rocznie), jednak inna
była struktura wzrostu: popyt krajowy rósł wolniej niż PKB, co implikowało, że dynamika eksportu towarów i usług była większa niż dynamika importu. Odnotować
należy znaczące otwarcie polskiej gospodarki. Udział eksportu w PKB zwiększył się
z 34,23% w 2004 roku do 54,03% w 2017 roku. Jest to zarówno sukces, jak i zagrożenie – w przypadku zaburzeń na rynkach zagranicznych spadek eksportu o 12% (jak
w 2009 roku) miałby o 50% większy negatywny skutek.
Odnotowano też sukces Polski w dochodzeniu do poziomu średniej unijnej rozwoju gospodarczego, z tym że w okresie po WKF proces ten spowolnił. Inne porównania już są mniej optymistyczne: nominalny PKB per capita w Polsce zwiększył się
z 29,46% w 2012 roku do 30,70% odpowiednika niemieckiego, a w przypadku PKB
mierzonego siłą nabywczą z 66,85% w 2012 roku do 68,28% w 2016 roku.
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5,40
6,07
4,57
11,56
9,43
11,47

Wartość dodana poza rolnictwem

Popyt krajowy

Spożycie gospodarstw domowych

Inwestycje w środki trwałe

Eksport towarów i usług

Import towarów i usług

50,09

PKB na 1 mieszkańca w PPS

3,11

Wydajność pracy poza rolnictwem

Źródło: Eurostat. Obliczenia własne.

19,1

41,92

PKB na 1 mieszkańca w PPS

Stopa bezrobocia (BAEL, %)

19,37

PKB na 1 mieszkańca w euro

Średnia w Niemczech = 100

23,95

PKB na 1 mieszkańca w euro

Średnia w UE = 100

36,95

8,12

4,89

6,70

4,27

6,26

5,38

5,14

2004

Importu towarów i usług

2,08

6,89

7,50

1,87

2,89

2,86

3,24

3,22

2013-17

34,26

3,51

1,40

4,66

0,97

2,54

1,90

3,43

3,26

2009-12

Eksportu towarów i usług

2,53

5,21

PKB

Udział w PKB (%)

2004-08

Okres

8,1

3,56

50,62

26,95

59,22

33,62

38,04

37,18

-12,38

-5,95

-2,67

3,49

-0,23

2,86

2,82

2009

Tab. 1. Wybrane elementy rachunków narodowych Polski w latach 2004–2017 (% r/r)

10,1

2,63

54,04

29,46

66,85

37,98

44,88

44,44

-0,28

4,58

-1,78

0,82

-0,46

2,04

1,61

2012

10,3

2,35

53,99

29,25

66,99

38,29

44,37

46,32

1,68

6,08

-1,07

0,34

-0,55

1,24

1,39

2013

9,0

2,57

53,70

29,49

67,44

38,65

46,15

47,59

10,01

6,68

10,03

2,56

4,72

3,35

3,28

2014

7,5

2,69

54,95

30,01

68,33

38,52

46,43

49,52

6,61

7,69

6,13

3,02

3,28

4,04

3,84

2015

6,2

-0,13

55,28

29,03

68,28

38,01

48,23

52,27

7,64

8,85

-8,16

3,85

2,20

2,93

2,97

2016

4,9

2,97

30,70

40,53

49,91

54,03

8,70

8,21

3,40

4,75

4,75

4,69

4,65

2017

Przemiany demograficzne oraz obniżenie aktywności inwestycyjnej doprowadziły
z jednej strony do zmniejszenia dynamiki wydajności pracy (z wyjątkiem podokresu
WKF), a z drugiej – do znaczącego spadku stopy bezrobocia.
Zmiana struktury wzrostu w ramach i po WKF spowodowana została przede
wszystkim zahamowaniem napływu kapitału zagranicznego. Przedstawione w tabeli 2 miary napływu kapitału zagranicznego dość dokładnie ilustrują tezę o zahamowaniu napływu kapitału do Polski. Najbardziej ogólny agregat, czyli saldo niefinansowych transakcji zagranicznych, informuje, że do 2012 roku napływ kapitału
stopniowo się zmniejszał (z 5,42% do 4,07% PKB odpowiednio w podokresie przed
WKF i w jego ramach). Gwałtowne załamanie się napływu miało miejsce w okresie
po WKF, a od 2015 roku notowany jest netto odpływ. Należy wszakże podkreślić, że
podobne tendencje obserwowano w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
Cezurą były lata 2008–2009. Przed nią region był netto importerem, a po niej – eksporterem kapitału.
Obserwowana od początku WKF zmiana w dynamice eksportu i importu (w całym okresie eksport rósł przeciętnie szybciej niż import) spowodowała poprawę w bilansie płatniczym. Niższa dynamika importu była skutkiem niskiej aktywności inwestycyjnej (w dużym stopniu zawinionej przez inwestorów zagranicznych).
Duży napływ kapitału w okresie przed akcesją do UE i do WKF spowodował
znaczne pogorszenie polskiej Pozycji Inwestycyjnej Netto (PIN), czyli salda zagranicznych aktywów i pasywów. Od okresu przedunijnego Polska jest pod tym względem
drugim po Węgrzech najgorszym krajem w UE.
Trudno się spodziewać ponownego dużego napływu kapitału netto do Polski.
W dłuższym okresie, zakładając brak większych zaburzeń gospodarczych, należy raczej oczekiwać zwiększenia inwestycji polskich za granicą oraz zwiększania innych
składników aktywów zagranicznych, co stopniowo może doprowadzić do relatywnego zmniejszenia PIN-u. Nadmierny odpływ kapitału netto może wpłynąć negatywnie
na poziom inwestycji w środki trwałe i obniżyć dynamikę potencjalnego PKB.
Słaba aktywność inwestycyjna w Polsce razi na tle innych krajów regionu (por.
tab. 3). W całym okresie od 2017 roku udział inwestycji w PKB należał do najniższych
w regionie. Pomimo znacznego postępu od 2004 roku także udział oszczędności
w PKB jest jednym z najniższych.
Odnotować należy wzrost udziału oszczędności krajowych z 14,1% w 2004 roku
do 20,5% PKB w 2016 roku. Tylko zmiana tendencji w przepływach kapitałowych,
które analizowano w tabeli 2 i jej opisie, była jednym z podstawowych czynników
obniżających skłonność do inwestowania.
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2005 3,20
2006 4,00
2007 6,71

średnio
w l. 2004-2008
5,42

2008 6,63
2009 3,40
2010 4,84

2013 0,49
2014 1,35

średnio
w 2009-2012

2017 -2,3 do -2,1

-40,9

2,24
3,10

średnio
w l. 2004-2008

4,11

3,14

1,78
1,79

4,07
średnio
w 2013-2016

1,21
0,80
2,37

średnio
w 2009-2012

1,17
0,35

-44,9
-49,2

-57,3
-65,1
-62,4

1,84
średnio
w 2013-2016

2,15
0,16

-41,8

-55,6

2,59

2015 -0,19
2016 -0,89

4,68

1,87

2011 4,76
2012 3,29

Pozycja
inwestycyjna netto

2004 6,10

Saldo FDI

Saldo
niefinansowych
transferów
zagranicznych
wg rachunków
narodowych

Rok

Tab. 2. Wybrane miary napływu kapitału zagranicznego w latach 2004–2017 (w % PKB)

-65,3
-68,9
-69,1
-62,1

1,63

-60,7
-60,7

Źródło: Eurostat, NBP.
Uwaga: FDI – zagraniczne inwestycje bezpośrednie

Od początku Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie informowaliśmy
o niskim poziomie oszczędności makroekonomicznych i niskiej stopie inwestycji. Polityka gospodarcza kolejnych rządów, wspierając konsumpcję (wzrost udziału wydatków socjalnych w PKB itd.), podtrzymuje niski poziom oszczędności. Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w systemie prawnym, skutkujące zwiększeniem
niepewności w obrocie towarowym i kapitałowym, mogą te tendencje pogłębić.
Zmniejsza się rola inwestycji zagranicznych w Polce, a obserwowany w ostatnich latach wzrost FDI polskich firm za granicą dodatkowo obniża krajowy popyt inwestycyjny.
Ogólnoświatowa tendencja zmniejszenia dynamiki innowacji, przejawiająca się
w niskim tempie wzrostu wydajności pracy i produktywności czynników produkcji,
obserwowana jest również w Polsce.
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Tab. 3. Udział oszczędności i inwestycji w PKB (%)
Oszczędności

Inwestycje

Rok

2004

2009

2016

2004

2009

2017

EMU

20,2

17,6

20,9

21,7

21,1

20,5

Niemcy

23,6

23,9

27,7

19,2

19,2

20,3

Europa Centralna (a)

18,0

19,6

22,8

22,7

23,4

20,5

Bułgaria

17,2

20,4

24,5

21,1

27,9

19,2

Czechy

25,4

22,6

26,2

28,1

27,1

25,2

Estonia

23,2

23,1

24,6

31,8

22,7

23,7

Litwa

15,3

14,5

16,6

22,9

17,9

18,8

Łotwa

20,1

29,9

21,0

28,9

22,5

19,9

Polska

14,1

17,2

20,5

18,3

21,4

17,7

Rumunia (b)

15,7

21,3

24,3

22,4

25,4

22,6

Słowacja

25,4

22,4

24,0

26,2

24,3

18,5

Słowenia

20,7

17,7

23,0

25,0

21,7

21,2

Węgry (b)

17,3

19,5

24,3

24,0

22,7

21,5

Źródło: Eurostat.
Uwagi:
(a) Europa Centralna obejmuje jedynie kraje wyszczególnione poniżej.
(a) Dla Rumunii i Węgier dane dla oszczędności z 2015 zamiast 2016 roku.

Pomimo wzrostu wydatków na badanie i rozwój (R&D) z 0,55% w 2004 roku do
1,0% w 2015 roku nadal odbiegają one od przeciętnej w UE (prawie 2 razy), ale także
od przeciętnej w krajach Europy Centralnej. Czechy i Słowenia potrafiły w tym samym okresie zwiększyć wydatki do poziomu powyżej średniej unijnej (por. tab. 4).
Niskie wydatki na R&D mogą być jednym z czynników zmniejszających konkurencyjność polskiej gospodarki.
Odwrócenie tego trendu jest konieczne, gdyż pogarszająca się sytuacja demograficzna spowoduje zmniejszenie podaży pracy. Trudno też oczekiwać na zwiększenie
netto napływu imigrantów. Im prędzej tendencje na rynku pracy zostaną zmienione, tym lepiej, ale nie należy oczekiwać szybkiej poprawy jakości kapitału ludzkiego.
Zmiany w sposobie kształcenia, poprawa funkcjonowania szkół wyższych, wprowadzenie elitarnych form kształcenia wymagają i czasu, i pokaźnych nakładów finansowych.
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Tab. 4. Wydatki na R&D w EU ogółem i w wybranych krajach (w % PKB) latach 2004–2017
Rok

2004

2009

2015

EU

1,66

1,84

1,96

Niemcy

2,42

2,73

2,92

Europa Centralna (a)

0,63

0,76

1,08

Czechy

1,15

1,29

1,98

Estonia

0,85

1,40

1,49

Łotwa

0,40

0,45

0,63

Polska

0,55

0,66

1,00

Rumunia

0,38

0,46

0,49

Słowacja

0,50

0,47

1,18

Słowenia

1,37

1,82

2,20

Węgry

0,86

1,13

1,37

Źródło: OECD.

Tab. 5. Elementy sektora finansów publicznych w latach 2004–2017 (w % PKB)
Okres

2004-08

2009-12

2013-17

2013

2014

2015

2016

2017

Dochody ogółem

40,5

38,6

38,9

38,5

38,6

38,9

38,8

39,6

Składki na św. społeczne

12,9

12,3

13,6

13,4

13,2

13,5

13,8

13,9

Podatki

21,6

20,3

20,2

19,6

19,6

19,8

20,6

21,0

VAT

7,8

7,5

7,2

7,0

7,1

7,0

7,2

7,6

Wydatki

44,0

44,3

41,7

42,6

42,3

41,6

41,1

41,2

Świadczenia społeczne

16,8

16,1

16,7

16,4

16,3

16,2

17,2

17,0

Wynagrodzenia

10,8

10,7

10,3

10,4

10,4

10,2

10,2

10,1

Inwestycje w środki trwałe 4,0

5,3

4,0

4,1

4,5

4,4

3,3

3,7

Wynik SFP (deficyt)

-3,5

-5,7

-2,8

-4,1

-3,6

-2,6

-2,3

-1,7

podsekror centralny

-3,9

-4,6

-2,9

-3,7

-2,3

-2,2

-2,5

-3,8

podsekror lokalny

-0,1

-0,8

0,0

-0,2

-0,2

0,0

0,2

0,1

podsektor funduszy zabezpieczenia społecznego

0,5

-0,2

0,1

-0,3

-1,1

-0,4

-0,1

2,0

52,7

52,3

55,7

50,3

51,1

54,2

50,6

Dług publiczny (ESA 2010) 45,8

Źródło: Eurostat.
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W polityce fiskalnej Polska wyróżniała się raczej ekspansywnością niż restrykcyjnością. Oczywiście w czasie WKF należało, choć jak już wspomniano – bez przesady,
podtrzymywać popyt krajowy i w tym czasie pokaźny wzrost inwestycji w sektorze
finansów publicznych (SFP) nawet pomógł polskiej gospodarce. Jednakże znaczny
spadek inwestycji w SFP w 2016 roku (z 4,4% w 2015 roku do 3,3% PKB) był jednym
z czynników, które wówczas spowolniły wzrost gospodarczy.
Zmiany w strukturze dochodów i wydatków w SFP były w okresie 2004–2017 niewielkie. Globalne dochody (ich udział w PKB) były w podokresach WKF i po WKF
nawet stabilne, kształtując się przeciętnie nieco poniżej 39% PKB. W ostatnich dwóch
latach wzrosły ponadprzeciętnie wpływy z podatków (w tym szczególnie z VAT-u).
Nieznacznie zwiększył się udział wpływów ze składek na świadczenia społeczne.
O ile relacja dochodów do PKB była w okresie WKF i po WKF względnie stała, to
relacja wydatków wyraźnie się zmniejszyła (z 44,3% do 41,7% PKB), a za większość
tego spadku odpowiadają zmniejszone wydatki na inwestycje publiczne i wynagrodzenia.
Ostatnia notyfikacja fiskalna wskazuje na zmniejszenie deficytu sektora finansów
publicznych z 2,3% w 2016 roku do 1,7% PKB w 2017 roku. Jednocześnie mocno pogorszył się deficyt w podsektorze centralnym (odpowiednio z 2,3% do 3,8% PKB).
Praktycznie obniżenie deficytu całego sektora finansów publicznych nastąpiło dzięki
nadwyżce w sektorze świadczeń społecznych. Nie wróży to dobrze wykonaniu deficytu w 2018 roku. Oczekiwanie Ministerstwa Finansów, iż sięgnie on 3% PKB, jest
prawdopodobne, ale przyjmując, że podsektor centralny nadal będzie w ekspansji
(vide nowe propozycje wydatkowe i brak informacji o oszczędnościach, ewentualnie o nowych podatkach), trudno będzie zmniejszyć wynik z 2017 roku (-3,8% PKB).
Bardziej prawdopodobne jest jego zwiększenie. Z dużym też prawdopodobieństwem
pogorszy się wynik podsektora samorządowego (wybory!) i tu z niewielkiej (0,1%)
nadwyżki zmieni się on na deficyt – choć niewielki z uwagi na regulacje. Duża nadwyżka w podsektorze funduszy zabezpieczenia społecznego (2,0% PKB) najprawdopodobniej istotnie się zmniejszy.
Od 2004 roku znacznie wzrosła monetyzacja polskiej gospodarki (mierzona jako
relacja zasobów szerokiego pieniądza M3 do PKB; por. tab. 6).
O ile relacja depozytów do PKB była siłą rzeczy podobna do M3/PKB, o tyle
relacja należności do PKB dynamicznie rosła do 2013 roku, by w latach 2013–2017
ustabilizować się na poziomie około 60%. Jednak wzmacnia to sektor bankowy, gdyż
bezpieczniej jest, gdy obie relacje są podobnej wielkości, a nie tak jak było w 2013
roku, gdy relacja depozytów do PKB wyniosła 51,05% PKB, a należności odpowiednio 57,2% PKB.
Dynamika aktywów finansowych, która do początku WKF była wysoka, co odzwierciedlała szybko rosnąca relacja aktywów do PKB, w ostatnich latach zmalała
i trudno oczekiwać, że się zwiększy.
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Tab. 6. Wybrane miary pieniężne (w% PKB) w latach 2004–2017
Rok

2004

2009

2013

2014

2015

2016

2017

M3 w tym:

40,46

52,49

59,08

61,58

64,19

68,10

66,82

5,44

6,54

6,90

7,56

8,32

9,38

9,31

45,55

51,06

53,18

55,33

58,21

56,93

Pieniądz gotówkowy w obiegu

Depozyty i inne zobowiązania w tym: 34,07
Gospodarstwa domowe

21,29

27,96

32,81

34,40

35,90

37,93

36,95

Przedsiębiorstwa niefinansowe

9,13

12,02

12,46

13,13

13,86

14,47

13,89

Należności ogółem

28,88

51,77

57,20

59,14

60,52

61,19

59,32

Kredyty i inne należności w tym:

27,63

50,77

54,56

56,03

57,19

57,92

56,20

Gospodarstwa domowe

12,01

30,68

33,94

34,50

35,15

35,79

34,13

Przedsiębiorstwa niefinansowe

12,85

15,78

15,63

16,04

16,56

16,92

16,82

67,68

89,23

96,57

103,02

103,46

112,91

103,95

Aktywa ogółem

Źródło: NBP.
Uwaga: Relacja: stan danego agregatu na koniec roku do PKB (w %).

Po słabym roku 2016 rok ubiegły był dla gospodarki dobry. Niskie bezrobocie,
inflacja poniżej celu inflacyjnego NBP, dodatnie saldo na rachunku bieżącym w bilansie płatniczym, niski deficyt sektora finansów publicznych kształtowały pozytywny
obraz gospodarki Polski. Inflacja z małymi wyjątkami była stosunkowo niska w całym okresie od 2004 roku, a między 2013 a 2016 rokiem – rekordowo niska. Było to
spowodowane głównie importem niskiej inflacji z UE i relatywnie wysokimi stopami
procentowymi w Polsce. Ten okres mija bądź już minął, więc można się spodziewać
przyspieszania inflacji w Polsce i UE oraz jako reakcję na jej przewidywany wzrost
– stopniowego podwyższania podstawowych stóp procentowych. Niska była też inflacja płacowa, mierzona przeciętna płacą w gospodarce narodowej, ale spadająca
stopa bezrobocia i „ciasny” rynek pracy doprowadziły do przyspieszenia wzrostu
płac i można się spodziewać, że to z pewnym opóźnieniem wpłynie na pozostałe
wskaźniki inflacji.
Stopniowo zaczęły pojawiać się rysy na tym, do tej pory pozytywnym, wizerunku
polskiej gospodarki. Po pierwsze, całkiem prawdopodobne jest osiągnięcie punktu
zwrotnego w polskim cyklu koniunkturalnym. Po drugie, coraz bardziej widoczne są
ograniczenia strukturalne (m.in. deficyt zasobów pracy, wzrost płac przekraczający
dynamikę wydajności pracy). Po trzecie, nieadekwatny do stanu koniunktury policy
mix (polityka fiskalna i monetarna).
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Jeśli do tego dołożymy fakt, iż PKB per capita w Polsce w 2016 roku był na 3. miejscu od końca w UE, a według siły nabywczej na 5., to ważne jest, w jaki sposób prowadzona będzie polityka gospodarcza. Czy będzie stymulowała konsumpcję bardziej
niż oszczędności? Czy będzie w mniejszym stopniu eliminowała nierównowagi wewnętrzne i zewnętrzne? Czy wreszcie możliwe będzie we względnie krótkim czasie
dogonienie najsłabiej rozwiniętych krajów tzw. starej Europy (Grecji i Portugalii)?
Tab. 7. Wybrane miary inflacji (% rok/rok) w latach 2004–2017
Okres

Deflator
PKB

Deflator
spożycia

CPI

PPI

Przeciętna
płaca (a)

Kurs
euro

Stopa
referencyjna (b)

sierpień 2004

3,4

2,9

2,7

2,8

6,2

3,95

2009-2012

2,7

3,3

3,5

4,1

4,6

4,16

2013-2017

0,7

0,1

0,3

-0,5

3,9

4,24

2004

4,9

4,6

3,5

7

4

4,53

6,5

2008

3,9

4,1

4,2

2,7

5,9

3,52

5

2012

2,3

3,3

3,7

-1,1

3,7

4,19

4,25

2013

0,3

0,4

0,9

-1

3,7

4,2

2,5

2014

0,5

-0,1

0

-2,7

3,2

4,19

2

2015

0,8

-1,1

-0,9

-0,8

3,5

4,18

1,5

2016

0,3

-0,4

-0,6

3,2

3,7

4,36

1,5

2017

1,9

1,9

2

0,3

5,4

4,26

1,5

Źródło: Eurostat.
Uwaga:
(a) przeciętna płaca w całej gospodarce narodowej
(b) stopa referencyjna pod koniec roku

Mocne i słabe strony polskiej gospodarki
Do dyskursu ekonomicznego w Polsce weszło pojęcie „pułapki średniego dochodu”. Stało się ono motywem przewodnim założeń aktualnej rządowej strategii gospodarczej. Kategoria pułapki średniego dochodu, wprowadzona do analiz ekonomicznych przez autorów raportu Banku Światowego, opisuje doświadczenie krajów, które
mając dochód PKB per capita na średnim poziomie (w skali globalnej), nie potrafiły
na przestrzeni kilkudziesięciu lat skrócić znacząco dystansu rozwojowego i wejść do
grupy krajów o najwyższym poziomie rozwoju.
Zasadnicze wnioski wynikające z doświadczeń tych krajów są następujące:
1. Konieczne jest podjęcie działań, które uchroniłyby gospodarkę przed spowolnieniem tempa wzrostu wydajności.
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2. Należy prowadzić działania, które określa się jako nową politykę przemysłową
lub nową politykę strukturalną.
3. Potrzebne są takie zmiany instytucjonalne, które tworzyłyby zespół bodźców
i jednocześnie środowisko sprzyjające poprawie konkurencyjności gospodarki.
Ta charakterystyka akcentuje rolę polityki gospodarczej w ominięciu „pułapki
średniego dochodu”, ale w końcowym rachunku kluczowe są zachowania przedsiębiorstw, a w szczególności to, aby w większości musiały (przymus konkurencyjny)
i mogły (kapitał, kompetencje, infrastruktura, uwarunkowania instytucjonalne) przechodzić od formuły konkurencyjności cenowej, bazującej na taniej pracy, do formuły konkurencyjności jakościowej, bazującej na innowacyjności własnej, wynikającej
z wysokich kompetencji i dobrej organizacji. Nie da się tego osiągnąć, jeśli przedsiębiorstwa nie będą systematycznie inwestować. Przy czym ważne są inwestycje proinnowacyjne i rozwojowe, a nie tylko odtworzeniowe.
Do prowadzenia krajowej polityki przemysłowej ukierunkowanej na podniesienie
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki niezbędne są oszczędności krajowe,
bowiem zagraniczni inwestorzy nie będą na ogół zainteresowani udziałem w długofalowych działaniach wzmacniających potencjał wytwórczy danej gospodarki krajowej,
ale raczej w jego krótkookresowej eksploatacji. Ta teza nie ma wspierać stosowania
ograniczeń w napływie kapitału zagranicznego, ale wynika z przekonania, że choć
jest on pożądany, to trudno sobie wyobrazić, aby można było obejść się bez znaczącej
aktywności kapitału krajowego. Jeśli kapitał zagraniczny napływa z krajów wysoko
rozwiniętych do gospodarek wschodzących, to przede wszystkim po to, aby wykorzystywać występujące w nich relatywnie duże zasoby wykwalifikowanej i taniej
pracy, przez co opłaca się w tych gospodarkach lokować inwestycje w kooperacyjną
bazę wytwórczą, pozostawiając w krajach wysoko rozwiniętych zaplecze badawczo-rozwojowe i ośrodki kierownicze, czyli centra zysku.
Niestety, pomimo że nasza gospodarka ciągle utrzymuje się na ścieżce wzrostu, to
dynamika tego wzrostu stopniowo gaśnie. I dzieje się tak za sprawą syndromu: niskie
oszczędności krajowe – niskie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw (w całym analizowanym okresie 2004–2017 wyniosły przeciętnie 14% PKB). Do tego dochodzi wyraźna zmiana nastawienia inwestorów zagranicznych. Odpływa kapitał typu private
equity. Wyhamowały bezpośrednie inwestycje zagraniczne, prawie nie ma już green
field investment.
Jeśli chcemy sobie z tym problemem poradzić, to musimy dostrzec, że obecnie negatywne cechy strukturalne polskiej gospodarki hamujące wzrost oszczędności krajowych i proinnowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw są wzmacniane, a nie osłabiane.
Przede wszystkim za sprawą destrukcji systemu prawno-regulacyjnego oraz obaw
o kierunek polityki fiskalnej. Nie jest to zatem następstwo osłabienia koniunktury gospodarczej, ale niekorzystnych zmian polityczno-instytucjonalnych. Krótkookresowo
gospodarka siłą bezwładu i poprzez stymulację fiskalną będzie rosła na zbliżonym do
obecnego poziomie, ale jej perspektywy rysują się niekorzystnie. Dzisiaj ponad 4-procentowe tempo wzrostu PKB zawdzięczamy głównie konsumpcji. Ciągnie ją wzrost
zatrudnienia. Bezrobocie osiąga obecnie historyczne, transformacyjne minimum.
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Jednak te pozytywne zjawiska będą stopniowo wygasać. Przede wszystkim z powodu demograficznej zapaści, którą dodatkowo pogłębi możliwe obniżenie wieku
emerytalnego. Najważniejsze jest jednak to, że pracowników – a dziś już wielu pracodawców odczuwa ich brak – będzie ubywało. Aby ich zatrudnić, trzeba będzie płacić
więcej. Rynek pracodawcy zmieni się w rynek pracownika. To także przyspieszy inflację. Poważnych kłopotów nie będzie, jeśli odpowiednio wzrośnie wydajność pracy
– ale obecnie jej dynamika słabnie.
Taka sytuacja nie może potrwać długo. Albo przedsiębiorstwa ruszą z inwestycjami, albo wygenerowany przez rząd impuls popytowy (w tym program 500+) doprowadzi do zwiększenia inflacji i pogorszenia salda na rachunku bieżącym w bilansie
płatniczym. Powstaną napięcia w sektorze finansów publicznych.
Długookresowo wzrost gospodarczy powinien bazować na zwiększeniu udziału
oszczędności krajowych i na tej podstawie udziału inwestycji w PKB. Z danych Eurostatu i zawartych w tabeli 2 wynika, iż Polska jest na ostatnim miejscu wśród „nowych
krajów” w UE pod względem udziału oszczędności i inwestycji w PKB. W ostatnich
latach odnotować można poprawę wskaźnika oszczędności, ale zmniejszający się napływ kapitału zagranicznego umożliwił tylko nieznaczną poprawę wskaźnika inwestycji. Ponadto od 2004 roku (wejścia do UE) Polska mocno zadłużyła się za granicą
i raczej nie należy się spodziewać znaczącego napływu środków w postaci kredytów
i pożyczek zagranicznych.
Generalnie nasze przyszłe powodzenie zależy głównie od tego, czy ubytek zasobów pracy skompensuje wzrost produktywności. Produktywność to nie tylko rezultat inwestycji w uzbrojenie techniczne, lecz także pochodna wzrostu kwalifikacji
zatrudnionych, czyli całego ciągu działań zmierzających do dobrego przygotowania
pracownika i wysokiej wydajności jego pracy – począwszy od jego wykształcenia,
a skończywszy na zdolności do wykorzystania jego potencjału i zadbania o jego rozwój. I tylko tak można sobie pozwolić na wyższe wynagradzanie. Ciąg ekonomicznego myślenia i działania jest następujący: wyższe kwalifikacje pracownicze, lepsza
organizacja, wyższa wydajność, podniesienie rynkowej konkurencyjności, lepsze
opłacanie kwalifikacji i wydajności. To coraz bardziej niezbędne w naszych przedsiębiorstwach, bowiem okres łatwego konkurowania dzięki taniej sile roboczej nieuchronnie zbliża się do końca. Nawet jeśli z tego pola nie wyprą nas inni – tańsi i bardziej bezwzględni wobec swoich pracowników wytwórcy – to i tak nie da nam to już
wysokiej dynamiki wzrostu.
Bardzo mocno chcemy podkreślić, że w przypadku Polski kluczowe znaczenie
stracą wskaźniki ilościowe. Przykładowo obserwujemy obecnie pewien wzrost poziomu oszczędności krajowych, ale głównie dlatego, że przedsiębiorstwa mają dobrą
kondycję finansową. Wstrzymują się z inwestycjami, lokując wolne środki na rachunkach bankowych. Zadłużają się gospodarstwa domowe (także państwo), a powinno
być odwrotnie. Istotne jest zatem to, czy oszczędności krajowe przekładają się na inwestycje przedsiębiorstw i czy są to inwestycje proinnowacyjne, prowadzące do wzrostu produktywności.
Nie możemy więc patrzeć tylko na wielkość nakładów inwestycyjnych, pomijając
ich cechy strukturalne. Dlatego akcentujemy wagę inwestycji prywatnych – tylko one
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są bezpośrednim źródłem wysokiej innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
Inwestycje publiczne pomagają przezwyciężyć lukę infrastrukturalną, odgrywają
ważną rolę, ale wspomagającą. Kluczowe jest zrozumienie, że inwestycje publiczne
są niezbędne, ale nie mogą wypierać inwestycji prywatnych, lecz je umiejętnie pobudzać. W przeciwnym razie wysoki wolumen inwestycji nie da trwałego i podtrzymywanego efektu wzrostowego. Słaba innowacyjność gospodarki, nawet przy wzroście
skłonności do oszczędzania, może paradoksalnie zmniejszyć udział inwestycji w PKB
i tym samym zmniejszyć tempo wzrostu potencjalnego PKB.
Ponadto z całą pewnością nadal potrzebujemy napływu kapitału zagranicznego,
ale przede wszystkim takiego, który jest zorientowany na inwestycje proinnowacyjne,
wykorzystujące wysokie kompetencje polskich pracowników oraz otwarty na partnerską współpracę z liczną grupą młodych polskich przedsiębiorców, a nie tylko nasze duże – jak dotychczas – zasoby taniej siły roboczej.

Co nas czeka?
W ostatnich latach dynamika polskiego i europejskiego PKB przyspieszyła. Czy
oznacza to, że czas już na następną recesję? W przypadku GD kolejna recesja zaczęła się w 1938 roku, czyli po 9 latach. Czy Polska jest przygotowana do nowej recesji
w UE i USA? Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, iż gospodarki w krajach rozwiniętych osiągnęły punkt zwrotny na przełomie 2017 i 2018 roku. Wskaźniki wyprzedzające publikowane przez banki (np. Goldman Sachs) czy też instytucje
pozarządowe (OECD) wskazują na możliwość stopniowego obniżania tempa wzrostu gospodarczego. Rosną też oceny prawdopodobieństwa recesji, przede wszystkim
w USA. A biorąc pod uwagę przesunięcie fazowe w cyklu koniunkturalnym, nieco
później (2–3 kwartały) także w UE. Znaczyłoby to, że w odróżnieniu od GD okres
pomiędzy początkiem sąsiednich recesji byłby o kilka lat dłuższy (odpowiednio 9
i 11–12 lat dla GD i WKF).
Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej polska gospodarka w ostatnich 2 latach
przyspieszyła. Niskie bezrobocie, inflacja poniżej celu inflacyjnego NBP, dodatnie saldo na rachunku bieżącym w bilansie płatniczym, niski deficyt sektora finansów publicznych składają się na naprawdę pozytywny wizerunek gospodarki Polski. Jednak
stopniowo zaczynają pojawiać się na tym wizerunku rysy. Po pierwsze, całkiem prawdopodobne jest osiągnięcie punktu zwrotnego w polskim cyklu koniunkturalnym. Po
drugie, coraz bardziej widoczne są ograniczenia strukturalne (m.in. deficyt zasobów
pracy, wzrost płac przekraczający dynamikę wydajności pracy). Po trzecie, nieadekwatny do stanu koniunktury policy mix (polityka fiskalna i monetarna).
Wzrost gospodarczy w 2016–2017 napędzały dwa podstawowe czynniki popytowe: spożycie indywidualne i eksport. O ile tempo wzrostu spożycia stabilnie przyspieszało (por. tab.1), głównie dzięki programowi 500+ i przyspieszeniu dynamiki
funduszu wynagrodzeń, o tyle eksport zależał od sytuacji na rynkach bazowych, a ta
była wyjątkowo wahliwa.
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe, odpowiedzialne za hamowanie wzrostu
gospodarczego w 2016 roku, przyspieszyły w drugiej połowie 2017 roku, ale tempo
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wzrostu nie było wystarczające do osiągnięcia poziomu z 2015 roku (nakłady zmniejszyły się o 8,2% i wzrosły o 3,3% odpowiednio w 2016 i 2017 roku).
Jest całkiem prawdopodobne, że w 2018 roku dynamika eksportu zmaleje, a dynamika nakładów inwestycyjnych znacząco wzrośnie. Konsumpcja może się nieznacznie zmniejszyć. Nominalne dochody mogą wzrosnąć bardziej niż w 2017 roku, głównie dzięki dynamicznie rosnącemu funduszowi wynagrodzeń (zatrudnienie może
rosnąć trochę wolniej, a przeciętne płace znaczne szybciej niż w 2017 roku) i szybciej
rosnącym świadczeniom społecznym. Nawet jeśli w kolejnych miesiącach inflacja
przyspieszy, to jej wpływ na zmniejszenie realnych dochodów gospodarstw domowych będzie ograniczony. To raczej inne dochody (zyski i inne dochody z działalności
gospodarczej) mogą przyhamowywać ogólną dynamikę dochodów. Podatki dochodowe będą raczej neutralne dla wzrostu dochodów do dyspozycji, a trudno spodziewać się radykalnych zmian po stronie oszczędności gospodarstw domowych.
Jeśli utrzyma się podobna jak w ostatnich kwartałach inflacja płacowa (mierzona
wzrostem nominalnej przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw), a złoty się osłabi, to jest prawdopodobne przyspieszenie wzrostu inflacji do poziomu ponad 3% pod
koniec bieżącego roku.
Przedstawione wyżej tendencje należy interpretować tak, że nadal w polskiej gospodarce i jej międzynarodowym otoczeniu utrzymuje się dobra koniunktura i utrzymywać się będzie w horyzoncie 3–4 kwartałów. W obecnym roku dynamika wzrostu
PKB w Polsce będzie zbliżona do poziomu zeszłorocznego. Jednakże będzie stopniowo wyhamowywać, na co wskazują już dostępne dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i eksportu. Nie zrównoważy tego wzrost nakładów
inwestycyjnych. Tym bardziej, że pociągać będzie za sobą ujemny wkład do wzrostu
PKB eksportu netto. Jeśli eksport będzie rosnąć szybciej, wówczas dynamika PKB
może być odpowiednio większa – i odwrotnie.
Przyspieszenie dynamiki nakładów inwestycyjnych oraz podobny lub nieco niższy wzrost konsumpcji sugerują, iż popyt krajowy może rosnąć szybciej niż w 2017
roku (4,7% rok/rok). Oznacza to pogorszenie salda bilansu handlu zagranicznego
i bilansu płatniczego, tym mocniejsze, im słabsza będzie dynamika eksportu.
Po okresie zmniejszania deficytu SFP oczekiwanie Ministerstwa Finansów, iż sięgnie on 3% PKB, jest prawdopodobne. Ostatnie informacje z MF wskazują na wyhamowanie dynamiki wpływów z VAT-u. Wpływy z VAT-u są nieznacznie niższe niż
rok temu, podobnie wpływy z CIT-u. Jedynie dzięki dynamicznie rosnącemu funduszowi wynagrodzeń mocno wzrosły wpływy z PIT-u.
Jest to najważniejsze zagrożenie krótkookresowe, krajowe. Pozostałe: ciasny rynek
pracy, problemy strukturalne (powiększanie udziału własności i kontroli państwa) są
problemami średnio- i długookresowymi, które, jeśli nie zostaną zneutralizowane,
mogą doprowadzić do obniżenia tempa wzrostu potencjalnego produktu.
Z kolei najważniejszym zagrożeniem zewnętrznym jest osłabienie aktywności
w Niemczech. Koresponduje to z osłabieniem polskiej dynamiki eksportu w ostatnich
4 miesiącach. Jeśli jest to chwilowe (a tak było w ub. roku w II kwartale), to ewentualne zachwianie dynamiki polskiego PKB może być krótkotrwałe.
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Jaka powinna być polityka gospodarcza?
Czy polska gospodarka jest przygotowana na recesję i jakie mogą być jej źródła?
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że krajowe źródła możliwego kryzysu gospodarczego, z wyjątkiem rosnącego chaosu regulacyjnego, są słabe.
Czy wobec tego możemy być tak odporni na kryzys (recesję) spowodowaną czynnikami zewnętrznymi, jak w czasie WKF? Jeśli skala kryzysu będzie podobna, to
większe otwarcie polskiej gospodarki, rysujące się napięcia i nierównowagi mogą
doprowadzić do spadku PKB, wzrostu bezrobocia, osłabienia złotego i napięć w SFP
(wzrost deficytu i długu).
Czy mamy odpowiednie rezerwy w gospodarce? Na tle innych krajów UE poziom
długu jest dość niski, choć porównywalny z krajami Centralnej Europy. Na razie poprzez dobre zarządzanie długiem nawet stosunkowo wysoki deficyt jest łatwo finansowalny i nie wpływa na nadmierny wzrost długu.
Czy możliwe jest odejście od wdrażanej obecnie doktryny etatyzacji? Gdy nastanie recesja, wartość „spolonizowanych” aktywów będzie znacznie mniejsza niż przed
ewentualnym kryzysem i użycie ich (podobnie jak w WKF) będzie trudniejsze i może
nie przynieść podobnych korzyści.
Czy polityka gospodarcza jest elastyczna? Struktura budżetu centralnego coraz
bardziej się usztywnia. Od strony wydatków zapewnia to pewną stabilizację popytu
krajowego (poprzez tzw. automatyczne stabilizatory koniunktury). Gorzej z dochodami, których ewentualne zmniejszenie zależeć będzie od dochodów gospodarstw domowych i zysków przedsiębiorstw, a także od popytu konsumpcyjnego. W porównaniu z WKF sytuacja po stronie dochodów z PIT-u i VAT-u może być gorsza, a z CIT-u
– podobna.
Czy możliwe będzie wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów finansowania gospodarki, czyli włączenie NBP do finansowania długu publicznego? Byłoby
to ryzykowne. Zarówno dość niski poziom monetyzacji polskiej gospodarki, jak i jej
niewielki potencjał nie pozwalają na wykorzystanie takich instrumentów, jakie wykorzystywała np. Wielka Brytania.
Podsumowując, polityka pieniężna w przypadku ewentualnego kryzysu powinna
być podobna do tej w czasie WKF, czyli polegać na obniżaniu stóp procentowych,
wzmożonej kontroli instytucji finansowych przez organa kontroli (przy czym pole
manewru jest mocno zawężone w związku z niskimi stopami procentowymi). Polityka fiskalna winna być w takiej sytuacji wiodącą i jej zadaniem jest dostosować
poziom deficytu i wydatków tak, by popyt krajowy nie został nadmiernie obniżony,
ale by przyszłe koszty (dług, koszty jego obsługi, koszty równoważenia budżetu) nie
były nadmierne.
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Streszczenie
W systemie gospodarczym występują czynniki, których oddziaływanie kreuje
szanse lub stanowi bariery rozwoju. Od przełomu XX i XXI wieku obserwowany jest
nasilający się kryzys wartości kreowanej przez jednostki i organizacje. W opracowaniu przedstawiona jest autorska koncepcja Firmy-Idei, której upowszechnienie może
wywołać proces przemian postaw społecznych zarówno wśród pracodawców, jak
i pracobiorców. Pokolenie millenialsów przejawia troskę o zachowanie równowagi
między czasem poświęconym na pracę oraz na aktywne życie poza pracą. Efektem
ujawniania się zróżnicowanych (w tym altruistycznych) postaw może być poprawa
stosunków interpersonalnych w organizacji oraz rozwój partnerskich relacji między
różnymi organizacjami, a także w otwartej przestrzeni społecznej. W przenośni można taki proces określić mianem tworzenia wysp oraz archipelagów rozwoju, w których aktywne są podmioty gotowe do definiowania i realizacji strategii wzajemnego
wspierania się.
Odnosząc się do procesu rozwoju w Polsce, warto dostrzec nowe szanse, które
pojawiają się wraz z wdrażaniem nowych (w tym cyfrowych) technologii, a także nowych modeli biznesowych. Jednocześnie trzeba uwzględniać zagrożenia i wyzwania,
które powstają w otoczeniu polskiej gospodarki. Obejmuje ono m.in. Unię Europejską
oraz dwa wielkie państwa: USA oraz Chiny, prowadzące coraz ostrzejszą walkę o prymat w gospodarce globalnej.
Zmiana w zachowaniu uczestników rynku oraz partnerów skłania do szukania
nowych strategii działania. W Polsce po 1989 roku z szansy na rozwój skorzystały niektóre branże wsparte głównie krajowym kapitałem, m.in. sektor rolniczy i przemysł
dóbr konsumpcyjnych, a także międzynarodowi przewoźnicy drogowi rzeczy.
Analiza makroekonomiczna wskazuje, że po okresie wychodzenia z kryzysu lat
2007–2009 zarówno w Europie, jak i w Polsce przez kolejne lata udało się zapewnić
wzrost gospodarczy. Z jego efektów nie korzystają jednak wszystkie grupy społeczne, co powoduje pogłębiające się różnice w poziomie życia mieszkańców na całym
kontynencie. Władze publiczne, prowadząc politykę społeczno-gospodarczą, powinny zabiegać o łagodzenie powstałych dysproporcji. Jednocześnie pożądane jest,
aby umacniały zdolność do reagowania na negatywne zmiany, jeśli tylko pojawią się
oznaki kolejnego kryzysu.
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SUMMARY
The economic growth is a traditional goal of the human activity. The opportunistic posture of the
market players seems to become an important factor and limitation of the growth in the modern
economy. This book presents a new idea of the ”Firm-Idea”. The main sense of this concept is a new approach to create partner relations among people inside and outside of each organization. Single entity
can create an ”island” and some of them together an ”archipelago”. It can happen in Poland as well as
across Europe. This region has to fight on the global market where USA is still the leader and China has
already become a very big player.
The development of technologies and new business models brings new opportunities for the producers and service providers in Poland. In some sectors they have already achieved success, e.g. in the
rural economy, in production of consumer goods and also in the international road transport of goods.
The European economy recovered after the crisis in 2007-2009. However in some countries very limited participation of a majority of people in distribution of added value remains. The macro economic
analysis shows that the Polish economy can return negative processes. The public authorities should
look for set of tools and implement them to avoid declining of the economic growth in the future.
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Od przełomu XX i XXI wieku nasila się kryzys wartości kreowanej przez jednostki
i organizacje. W opracowaniu przedstawiona jest autorska koncepcja Firmy-Idei, której
upowszechnienie może wywołać proces przemian postaw społecznych. Uwzględnić trzeba,
że pokolenie millenialsów przejawia szczególną troskę o zachowanie równowagi między
czasem poświęconym na pracę oraz na aktywne życie poza pracą. Efektem ujawniania
się zróżnicowanych (w tym altruistycznych) postaw w całym społeczeństwie może być
poprawa stosunków interpersonalnych w organizacji oraz rozwój partnerskich relacji między
różnymi organizacjami, a także w otwartej przestrzeni społecznej. W przenośni można taki
proces określić mianem tworzenia wysp oraz archipelagów rozwoju, w których aktywne
są podmioty gotowe do definiowania i realizacji strategii wzajemnego wspierania się.
Odnosząc się do procesu rozwoju w Polsce, warto dostrzec nowe szanse, które pojawiają się
wraz z wdrażaniem nowych technologii, a także nowych modeli biznesowych. Jednocześnie
trzeba uwzględniać zagrożenia i wyzwania, które powstają wewnątrz i w otoczeniu
polskiej gospodarki. Obejmuje ono m.in. Unię Europejską oraz dwa wielkie państwa:
USA oraz Chiny, prowadzące coraz ostrzejszą walkę o prymat w gospodarce globalnej.
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